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Дата на разясненията от УО: 18 юли 2018 г.
121.

09.07.2018 г.

Здравейте
Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти: BG16RFOP0022.024 „Насърчаване на предприемачеството“ моля дайте становище по
следните въпроси:
1. Във връзка с критерия 6. Устойчива заетост в резултат от реализацията
на предприемаческата идея- включва ли се Квалифицирания персонал,
който не е обект на оценка?
2. Задължително ли е лицето с трайни увреждания, което ще бъде наето, да
отговаря на критерия квалифициран персонал?
3. Допустимо ли е да бъде предвидено лице с трайни увреждания да бъде
наето да осъществява спомагателни дейности по проекта (като например
счетоводител), без да се предвиждат разходи по проекта, тъй като те са
недопустими. В този случай ще се счете ли критерий 2.2. от I. Ефективност
на предприемаческата идея?
Благодаря Ви,

122.

09.07.2018 г.

Подател: Доротеа Динева
Ел. поща: dshishkova@gmail.com
Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на
предприемачеството“, имам следните въпроси:
1. Относно точките, които кандидатите ще получат по критерия
„Регионална приоритизация на проекти“ съгласно Приложение Ж
„Критерии и методология за оценка на проектни предложения“:
Как ще се оценяват проектни предложения подадени от предприятиякандидати регистрирани (имат седалище) в една от изброените области
оценени с 5 точки по критерия, ако реализират всички заложени разходи в
бюджета в една от изброените области оценени с 1 точка по критерия?
Пример: Колко точки по критерия ще получи проект подаден от
предприятие-кандидат регистриран (със седaлище) на територията на

1. Съгласно даденото определение в Приложение Л, под „устойчива заетост“ се
има предвид осигуряване на заетост (работни места) за период от 6 месеца след
приключване на проекта при запазване на условията (длъжност, часова заетост,
размер на възнаграждение, наемане на трудов договор и др.), приложими към
екипа на кандидата съгласно т. 14.2 от Условията за кандидатстване.
Допълнително, екипът на кандидата може да включва: квалифициран персонал,
който е обект на оценка и квалифициран персонал, който не е обект на оценка. В
тази връзка, устойчивата заетост може да бъде осигурeна и за лица, които са част
от квалифицирания персонал, който не е обект на оценка, като в т. 9 „Екип“ от
Формуляра за кандидатстване следва да бъде представено разяснение за това.
2. За да изпълни критерий I.2.2 от критериите за техническа и финансова оценка,
кандидатът следва да е наел/да предстои да наеме лице с трайни увреждания като
част от екипа, който ще участва в изпълнението на проекта и за който са
предвидени възнаграждения със средства по проекта. В тази връзка, лицето с
трайни увреждания следва да бъде част или от квалифицирания персонал, който
е обект на оценка, или от квалифициран персонал, който не е обект на оценка.
3. Посоченото в запитването Ви е недопустимо.
1. По отношение на критерий III.3 „Регионална приоритизация на проекти“, за да
получи съответните точки (1, 3 или 5, в зависимост от групата области, в която
попада), предприятието-кандидат следва да е регистрирано (да има седалище) на
територията на съответната група области и всички заложени разходи в бюджета
да се реализират също в рамките на тази група от области.
При така описаната от Вас хипотеза, предприятието кандидат не отговаря на
посоченото условие - критерият не е изпълнен, поради което ще получи „0“
точки.
2. В случай, че предприемачът е включен в т. 9 „Екип“ от Формуляра за
кандидатстване, т.е. същият е част от екипа, който ще участва в изпълнението на
проекта и за който са предвидени възнаграждения със средства по проекта , той
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област Варна, при положение, че всички заложени разходи в бюджета ще
се реализират на територията на област Видин? И съответно колко точки
по критерия ще получи проект, подаден от предприятие-кандидат,
регистриран (със седалище) на територията на област Видин, при
положение, че всички заложени разходи в бюджета ще се реализират на
територията на област Варна?
2. Относно оценяването по критерии II. Опит и образование на
предприемача и на екипа на кандидата, т. 3 „Образователноквалификационно ниво на екипа на кандидата“ и т. 4 „Професионален
опит на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея“
съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектни
предложения“:
При положение, че предприемача се оценява в т. 1 „Образователноквалификационно ниво на предприемача“ и т. 2 „Професионален опит на
предприемача в областта на предприемаческата идея“ по критерии II. Опит
и образование на предприемача и на екипа на кандидата съгласно
Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектни
предложения“, той следва ли да се разглежда и оценява и в т. 3 и т. 4 като
част от екипа на кандидата?
3. Относно разходите за външни услуги, които са допустими по
настоящата процедура съгласно Насоките за кандидатстване:
Какви са изискванията към предвидените за изготвяне пазарни анализи и
проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на
предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) и как ще се
оценяват и отчитат съответните разходи? Има ли установени критерии за
оценка на пълнотата и качеството на съответните анализи/проучвания и от
какво ще се ръководят проверяващите към момента на отчитане?
Поздрави!
Подател: Тереза Преславска
Ел. поща: tpreslavska@epconsulting.bg
Здравейте,

ще бъде обект на оценка само по критерий 1 „Образователно-квалификационно
ниво на предприемача“ и критерий 2 „Професионален опит на предприемача в
областта на предприемаческата идея“ от раздел II. „Опит и образование на
предприемача и на екипа на кандидата“ съгласно Приложение Ж „Критерии и
методология за оценка на проектни предложения“.

Във връзка с Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на предприемачеството“ имам следните въпроси:
1.При предвидено сключване на трудов договор от разстояние за

3. Посочените от Вас анализи и проучвания, маркетингови планове и т.н. следва
да бъдат пряко свързани с реализирането на конкретната предприемческа идея,
като за целта отчитат спецификата ѝ и спомагат за нейното успешно
реализиране.
Допълнително, извършените разходи за външни услуги, в т. ч. и посочените от
Вас, следва да отговарят на всички условия за допустимост от раздел 14.
„Категории разходи, допустими за финансиране“ на Условията за
кандидатстване.
Следва да имате предвид, че кандидатите следва да обосноват необходимостта от
извършване на всеки един разход в т. 7 от Формуляра за кандидатстване, като в
противен случай Оценителната комисия служебно премахва съответните разходи
от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване).

1. Цитираното от Вас обстоятелство следва да бъде посочено в т. 9 „Екип от
Формуляра за кандидатстване.
Следва да имате предвид, че квалифицираният персонал по настоящата
процедура следва да бъде наеман единствено на база трудов договор. Условията
за кандидатстване не поставят ограничение относно наемането на трудов

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

определено лице от персонала следва ли това обстоятелство да се посочи в
т.9 Екип от формуляра?

договор на квалифициран персонал при условията на работа от разстояние.
Независимо от това следва да имате предвид, че ако кандидатът реши да се
възползва от тази възможност, същият следва стриктно да прилага правилата при
подобен вид трудови договори и по-специално разпоредбите на Раздел VIII „б“
от Кодекса на труда, където са разписани изискванията в конкретика. В трудовия
договор на съответното лице изрично следва да е посочено, че същият ще се
изпълнява при условията на работа от разстояние. С цел осигуряване на
проследимост на постигнатите резултати в трудовия договор задължително
следва да са посочени:

2.В електронния формуляр в ИСУН следва ли да се маркира населеното
място, където ще е работното място на това лице? Съответно в бюджета
къде трябва да се посочи, че ще се извърши този разход - в селището,
където ще е работното място на лицето или в селището, където ще се
изпълнява проекта?
Поздрави,
Подател: Мая Тодорова
Ел. поща: maiatodorova@abv.bg

1. реда за възлагането и отчитането на работата от разстояние;
2. съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на
работата, които са от значение за отчитане на извършеното.
Допълнително съгласно чл. 107 л, (5) действително отработеното време следва
да се отразява ежемесечно в документ по образец, утвърден от работодателя.
Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи
отговорност за достоверността на данните.
В случай че на етап изпълнение на проекта бъде установено, че не са спазени
изискванията за осъществяване на работа от разстояние или че не са налице
достатъчно доказателства, с които да бъде удостоверено реално извършената
работа от страна на служителя, нает при условията на работа от разстояние,
Управляващият орган е в правото си да не признае изцяло или частично
разходите за възнаграждения на този служител.
2. При разходите за възнаграждения следва да се има предвид адресът/мястото на
месторабота, посочен в съответния трудов договор. Това място/адрес следва да
се посочи и в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“ на т. 1
„Основни данни“ от Формуляра за кандидатстване и впоследствие да бъде
избрано при попълване на т. 5 „Бюджет“.
Предвид изложеното по-горе и в случай че планирате наемането на
квалифициран персонал при условията на работа от разстояние, следва да имате
предвид критерий III. 3 „Регионална приоритизация на проекти“ от критериите
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за техническа и финансова оценка (Приложение Ж). За да бъдат получени точки
по този критерий, предприятието-кандидат следва да е регистрирано (има
седалище) и всички заложени разходи в бюджета да се реализират на
територията на съответната група области.

124.

09.07.2018 г.

125.

09.07.2018 г.

126.

09.07.2018 г.

Здравейте, аз съм инж. Димитър Терзиев. Въпросите ми относно
програмата са:
-педметът на дейност на новосъздадената фирма трябва да съвпада точно с
описания в изискванията (пример С25.62 "Механично обработване на
метал"), и може ли да се добави "и други";
-стойността на началният капитал на новосъздадената фирма;
Благодаря.
Подател: Димитър Терзиев
Ел. поща: sector_demo@abv.bg

1. Следва да имате предвид, че при определянето на кода на организацията и
кода на проекта по Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) в т. 2
от Формуляра за кандидатстване, кандидатите следва да изберат от поле с
падащо меню, като не е възможно добавянето на допълнителен текст.

В случай, че по време на изпълнение на проекта настъпи промяна, не само
относно членовете на екипа, но и на предприемача - при майчинство или
други обективно обосновани причини и той не може да участва в проекта
до край, какво се случва? Може ли да прехвърли дяловете си на свой
съдружник във фирмата или на друго лице, което също изпълнява
критериите на програмата, относно статута и изискванията към
предприемача и проектът да баде завършен. Или проектът се прекратява?
Връщат ли се получените до момента средства?
Подател: Зоя Василева
Ел. поща: zvasileva@levercom.net
Може ли Предприемачът да бъде на 4 часов трудов договор в
Предприятието- кандидат и същевременно да запази работата, на която е
бил преди кандидатстван и след старта на проекта, на 8 часов работен ден?

Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 77 и 119.

Подател: Зоя Василева
Ел. поща: zvasileva@levercom.net

2. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят изискване
за начален капитал, който предприятието-кандидат следва да притежава.

Разходите за възнаграждения са допустими за персонал (в т.ч. и предприемача),
нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни
часа на ден при пълна месечна заетост.
Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да
надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на
кандидатстване (2018 г.) от 2 600 лева. 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.
Допълнително, размерът на възнаграждението на персонал, нает за по-малко от 8
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часа, следва да бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8 часа.
В тази връзка и при спазване на изискванията на трудовото законодателство и
неговите разпоредби, посоченото в запитването от вас е допустимо.

127.

09.07.2018 г.

Здравейте,
Имам следните въпроси по процедурата:
 Проект от сектор J62 „Дейности в областта на информационните
технологии“, който се изпълнява в една от тематичните области на
ИСИС ще бъде ли приет като приоритетен?


Допустими ли са оферта и разход за разбработване на софтуер от
чуждестранен изпълнител?



Допустими ли са оферта и разход за разработване на софтуер от
физическо лице?



Допустими ли са оферта и разход за външни услуги от
чуждестранен изпълнител?



Допустими ли са разходи за командировки на квалифицирания
персонал в страната, които са свързани пряко с разработването на
проекта, но не са участия в събития?



Какво включват разходите за визуализация?

Ел. поща: atelier.starlight@gmail.com

1. Съответствието с Иновационната стратегия за интелигентна специализация
(ИСИС) е критерий за приоритизация на проектите в рамките на настоящата
процедура.
Във връзка с оценката по критерия, в т. 11 от Формуляра за кандидатстване
кандидатите следва да представят информация за това, по какъв начин проектът
попада в обхвата на приоритетните направления на определените в ИСИС
тематични области, които са посочени в Приложение Т към Условията за
кандидатстване.
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно оценката по
конкретен критерий ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия
орган, която ще разполага с цялата информация относно проектно предложение.
2. и 3. Изискванията, които поставят Условията за кандидатстване, с оглед
определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване на ДМА
и ДНА, са кандидатът да приложи към Формуляра за кандидатстване оферта от
производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция в тези активи с
предложена цена от производителя/първия доставчик.
За да удостоверят, че представените от тях оферти за дълготрайни активи
отговарят на изискването да са от производител или първи доставчик,
кандидатите по процедурата следва да представят и декларация от
производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор за търговско
представителство между производител и първи доставчик.
В тази връзка, Условията за кандидатстване не поставят ограничение по
отношение на това офертите да бъдат от чуждестранни лица или от физически
такива, в случай че те отговарят на посоченото изискване да са от производител
или първи доставчик. Офертите от чуждестранни лица следва да бъдат
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представени и в превод на български език
Следва да имате предвид, че оферта трябва да съдържа информация за:
наименование на оферента, технически и/или функционални характеристики на
оборудването, съответстващи на посочените в Приложение Е минимални
технически и/или функционални характеристики, цена на оборудването и вид на
валутата. Офертата задължително следва да съдържа и следните реквизити:
имена на лицето, което я издава от името на оферента, дата, подпис/електронен
подпис, както и разпечатка от електронно съобщение, ако е получена по
електронен път (в този случай разпечатката също следва да е прикачена в ИСУН
2020).
4. Условията за кандидатстване не поставят ограничение външните услуги да
бъдат извършени от чуждестранни изпълнители, като на етап кандидатстване за
тях не следва да бъдат представени оферти.
5. Допустимите разходи по процедурата включват разходи за участие в събития в
страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на
кандидата и на неговите продукти (стоки и/или услуги), разширяване и развитие
на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи.
Тук се включват разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни,
дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата, като същите
следва да бъдат до 10 000 лева.
Предвид изложеното, разходите за командировки, които не са за участие в
събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) са
недопустими по процедурата.
Допълнително, следва да имате предвид, че разходите за командировки в
страната са допустими при спазване на изискванията на Наредбата за
командировки в страната. Максималният размер на разходите за дневни и
квартирни при командировки в чужбина не следва да превишава размера, указан
в Приложение 2 на Наредбата за служебните командировки и специализации в
чужбина. Спазването на посочените изисквания ще бъде проверявано на етап
изпълнение на проектите.
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Кандидатите следва да обосноват необходимостта от извършване на разходи за
участие в събития в страната и чужбина в т. 7 от Формуляра за кандидатстване,
като в противен случай Оценителната комисия служебно премахва съответните
разходи от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване).
Посочените разходи следва да бъдат заложени като обща сума в един бюджетен
ред.
6. Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които
бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от
ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на
правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде
намерен
на
интернет
страницата
на
Управляващия
орган
http://opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-iziskvaniya .
Следва да имате предвид, че неспазването на правилата за информиране и
публичност (визуализация) може да доведе до непризнаване на част или на
цялата стойност на извършените по проекта разходи.

128.

09.07.2018 г.

Здравейте,
Моля да уточните дали отношения на партньорство, съгласно ЗМСП ще се
разглеждат чрез физически лица по отношение на собственост и
представителство?
Например, предприятие кандидат по процедурата е собственост съвместно
на физическо лице А, явяващо се предприемач с 51% от собствеността в
предприятието и физическо лице Б с 49% от собствеността.
Предприемачът (физическо лице А) не притежава собственост в други
предприятия, но физическо лице Б притежава собственост в размер на 50%
във второ предприятие и 70% в трето предприятие, като в същото време
физическо лице Б е самостоятелен управител на предприятието кандидат.
Въпросът ни е породен от обстоятелството, че в указанията за попълване
на декларацията за свързаност (Приложение Д), са разгледани хипотези за
предприятия партньори, единствено чрез юридически лица, докато за
свързаност е изрично посочено, че отношенията на свързаност може да се
осъществяват чрез физическо или група от физически лица.
Моля за еднозначен отговор, ще се счита ли за допустим кандидатът от

Съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия /ЗМСП/
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. С оглед изложеното, партньорство
между предприятия не може да се реализира, ако връзката между тях се
осъществява чрез физическо лице. В този смисъл и съобразно наличната
информация в запитването, доколкото физическото лице А предприемач,
притежаващо над 50% от собствеността на предприятието, не притежава
собственост в други предприятия и в случай, че не са налице другите хипотези
за партньорство и свързаност, предприятието е независимо, от гледна точка
физическото лице А.
Следва да имате предвид, че окончателно становище относно допустимостта на
дадено проектно предложение, ще бъде взето от Оценителната комисия в
Управляващия орган, която ще разполага с цялата информация относно
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цитирания пример, при изпълнение на всички останали критерии за
допустимост?
Благодаря за отделеното време и внимание!

проектното предложение.

Подател: Бисер Лазаров
Ел. поща: lazarov.biser@gmail.com
Здравейте,
Бих желала да задам следния въпрос във връзка с процедура №
BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството“ по ОП
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020:
Производството на клечки за зъби от дърво (краен продукт от
дървопреработката) попада ли в допустимата за подпомагане по
процедурата икономическа дейност С16.29 „Производство на други
изделия от дървен материал; производство на изделия от слама, корк и
материали за плетене“?
Задаваме този въпрос, тъй като производството на клечки за зъби от дърво
не е изрично посочено в КИД-2008 и според нас то попада под код 16.29, в
частта му „други изделия от дървен материал, некласифицирани другаде“,
като това производство не фигурира сред изрично изключените от
допустимите по процедурата дейности в рамките на код С16.29.
Благодаря Ви предварително!

Моля, имайте предвид, че определянето на сектор, в който попада дадена
икономическа дейност, не попада в рамките на компетентността на
Управляващия орган. С оглед постигане на коректност при определяне на
съответния код и попълване на информацията в т. 2 „Данни на кандидата“ от
Формуляра за кандидатстване, е препоръчително кандидатите да се обърнат към
НСИ за проверка на данните. За допълнителна информация, може да се
запознаете и с Методологията за определяне на код на основна икономическа
дейност по КИД-2008 и методологичните бележки по Класификация на
икономическите дейности – КИД-2008 (Приложение Й).
Икономическа дейност, свързана с производство на клечки за зъби от дърво би
била допустима за финансиране по процедурата, при условие че попада в
изрично посочените допустими сектори съгласно раздел 11.1, т. 6) от Условията
за кандидатстване.

С уважение,

130.

09.07.2018 г.

Подател: Радостина Христова
Ел. поща: r.hristova@finvera.org
Зравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на
предприемачеството“, бих искала да задам уточняващ въпрос за доказване
на опита. В Условията за кандидатстване сте посочили, че документите,
доказващи наличието на професионален опит на предприемача и екипа на
кандидата в областта на предприемаческата идея включват:
- трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, трудов
договор, граждански договор, договор за управление.

Задължителните документи, 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.
В тази връзка приемо-предавателните протоколи не са сред документите, които
се изискват на етап кандидатстване за удостоверяване на професионален опит.
Независимо от това, в случай че те са приложение към даден граждански
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В тази връзка, ако се представят договори, сключени по реда на ЗЗД
/граждански договори/, за изпълнение на услуги и поръчки, свързани с
предмета на дейностите на проектното предложение, ще бъде ли
необходимо да се предостави осигурителна книжка или друг източник,
доказващ изплащането на сумите по горепосочените договори?
И ако да, как се процедира в случаите, в които има прието изпълнение по
горепосочените граждански договори /налични приемо-предавателни
протоколи/, но не в нито един от случаите не е извършено плащане от
възложителя /напр. водят се дела и т.н./?
Благодаря за отговора!

договор, същите биха могли да се представят като подкрепящо, но не и основно
доказателство за професионалния опит на предприемача/екипа.

Подател: Мария Петрова
Ел. поща: maria.petrova.company@gmail.com
Здравейте!
Имам следните въпроси по процедурата:
1. Разходите за възнаграждения на квалифициран персонал допустими ли
са или са задължителни?
2. Ако са допустими, без да са задължителни то как ще се отразят на
оценката следните хипотези?
- В проекта не са предвидени разходи за възнаграждение на предприемача,
но е предвидено същият да бъде нает на трудов договор за срока на
изпълнение на проекта.
- В проекта не са предвидени разходи за възнаграждения на квалифициран
персонал, който е обект на оценка, но е предвидено същият да бъде нает на
трудов договор за срока на изпълнение на проекта.
3. Допустими ли са разходи за персонал, който ще извършва ръчен труд гладене, кроене, декориране на готови изделия, пакетиране?
4. Какви са минималните изисквания към персонал, който не е обект на
оценка?
Поздрави
Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg

Допълнително, моля, запознайте се отговор на въпрос № 84, т.1.

1. и 2. 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 случай че предприемачът не отговаря на посочените по-горе изисквания, той
няма да бъде обект на оценка по критерий 1 „Образователно-квалификационно
ниво на предприемача“ и критерий 2 „Професионален опит на предприемача в
областта на предприемаческата идея“ от раздел II „Опит и образование на
предприемача и на екипа на кандидата“ съгласно Приложение Ж „Критерии и
методология за оценка на проектни предложения“.
Същото е в сила и за лицата, различни от предприемача, част от квалифицирания
персонал, който е обект на оценка – респективно, те няма да бъдат оценявани по
критерии 3 и 4 от раздел II.
3. и 4. По настоящата процедура са допустими разходи за възнаграждения (вкл.
здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран
персонал, необходим за реализиране на пазара на предприемачески идеи
(продукти – стоки и/или услуги), като Условията за кандидатстване не поставят
ограничение за извършването на ръчен труд от този персонал.
Освен квалифицирания персонал, който е обект на оценка, кандидатите могат да
наемат на трудов договор и допълнителен квалифициран персонал, необходим за
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изпълнението на проекта. В т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатите следва:
а/ задължително да включат информация за изискванията по отношение на:
- образование, сходно на позицията, която лицето ще заема по проекта и/или
минимум 2 години професионален опит, сходен на позицията, която лицето ще
заема по проекта;
- функции (отговорности и задължения) по проекта;
- период на заетост (в месеци);
- часова заетост.
б/ разяснение дали квалифицирания персонал, който не е обект на оценка
включва лица с трайни увреждания.
в/ разяснение дали за квалифицирания персонал, който не е обект на оценка, се
предвижда осигуряване на устойчива заетост .
Горепосочените лица (допълнителен квалифициран персонал) не са обект на
оценка и не следва да бъдат посочвани поименно. При непредставяне на
задължителната информация по буква а/ във Формуляра за кандидатстване,
Оценителната комисия служебно премахва съответните разходи от бюджета на
проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване). При непредставяне на
задължителната информация по букви б/ и в/ във Формуляра за кандидатстване,
кандидатът може да получи по-малък брой точки или да не получи точки по
критериите за техническа и финансова оценка.

132.

10.07.2018 г.

Здравейте,
Имаме желание да кандидатстваме по процедура BG16RFOP002-2.024 Насърчаване на предприемачеството. Имаме следния въпрос:
Предприемачът е жена до 29 години, която ще бъде студентка от есента и
съответно не планираме тя да разходва средства по проекта. В такъв
случай възниква въпросът след като тя няма да разходва средства и според

В случай че предприемачът няма да е част от екипа, който ще участва в
изпълнението на проекта и за който са предвидени възнаграждения със средства
по проекта, той няма да бъде обект на оценка по критерий 1 „Образователноквалификационно ниво на предприемача“ и критерий 2 „Професионален опит на
предприемача в областта на предприемаческата идея“ от раздел II „Опит и
образование на предприемача и на екипа на кандидата“ съгласно Приложение Ж
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насоките не е нужно да бъде описана в т.9 от формуляра, как проектното
предложение ще получи точки и ще бъде оценено по критериите за
приоритизация пол и възраст, също така и за нейното образование и опит?

„Критерии и методология за оценка на проектни предложения“.

С уважение,
Подател: Марина Рачева
Ел. поща: marina@viste.bg
133.

10.07.2018 г.

Здравейте,
Моля, да ми разясните дали висшето образованието преди 89-а се
приравнява на бакалавър или магистър? В дипломата ако пише висше
икономическо как се тълкува?
Какви са критериите са класиране на проекти с еднакъв брой точки на
техническа и финансова оценка?
Поздрави,
Подател: Таня Николова
Ел. поща: tanianikolova@mail.bg

Допълнително, ако предприемачът отговаря на изискванията, посочени в
критерии 5 и 6 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата
(Приложение Ж) и изпълнява критериите за приоритизация III.1 „Приоритизация
на проекти на жени предприемачи“ и III.2 „Приоритизация на проекти на лица до
29 г. и лица над 50 г .“, то той следва да получи съответните точки, съотносими
към посочените критерии.
Отчитайки факта, че в дипломите за висше образование, издадени преди 1989 г.,
не е посочена степента на образованието (магистър или бакалавър),
съобразявайки неговата специфика, за отговаряща на степен магистър би се
счела диплома, която е придобита на база 5 –годишен период на обучение.
Следва да имате предвид, че окончателно становище относно оценката по
отделните критерии за дадено проектно предложение ще бъде взето от
Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с цялата
информация относно това проектно предложение и в частност необходимите
доказателствени документи, в потвърждение на образователно-квалификационно
ниво на екипа/предприемача.
За проектни предложения, които са получили еднакъв средноаритметичен брой
точки на етап „Техническа и финансова оценка“, класирането ще се извърши по
следния начин:
Проектните предложения ще бъдат класирани съобразно получения брой точки
по следните критерии: III.1, III.2, III.3, III.4, II.1, II.2, II.3, II.4, I.1; I.2, I.3, I.4, I.5,
I.6 и IV.1.
В случай че има равенство по всички гореизброени показатели, проектните
предложения ще бъдат класирани по реда на подаването на проектните
предложения в ИСУН 2020.

134.

10.07.2018 г.

Здравейте, след срещата в София и подробен преглед на всички
публикувани документи изникнаха следните въпроси.
1. До каква степен е задължително приходите и разходите да са от района

1. Условията за кандидатстване по процедурата не поставят изискване приходите
и разходите на кандидата да бъдат от района, в който се осъществява
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на инвестицията? Давам пример една микро фирма създаваща бизнес
софтуер ще има нужда да закупи техника от първи доставчик или
производител, основно те са базирани в големите градове. Потенциалните
клиенти също ще са там, не казвам, че няма да имаме клиенти във Видин,
но ще са процентно по-малко от тези от големите градове.
2. Възможно ли е по програмата да се кандидатства за получаване на
средства за следните хора:
- предприемач на 4 часа
- управител на 8 часа
- 3-ти човек специалист на 4 или 8 часа ?
Може ли тези тримата да се отнасят и към устойчивата заетост?
3. Ако човека с ТЕЛК има завършено образование, но няма опит може ли
да кандидатства за финансиране? Също така, като магистър, но не в
областта на идеята, то получаваме по-малко точки? Става въпрос за точка
3. Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата. Ако
другите двама са магистри в областта то ще бъдат взети 4.5 точки. Ако
всички от екипа са магистри, но не са в областта на идеята, то ще се
получат 3 точки. Правилно ли съм разбрала?
4. Ако само един човек в случая предприемача има опит от 5 години в
областта на инвестицията, то той покрива ли липсата на доказуем опит на
другите и може ли да вземем максимума точки за опит на екипа по този
начин?
5. Може ли в екипа, който кандидатства да се включат хора, които се
осигуряват на максимума на трудов договор на друго място. Съответно
тези хора, ще са при нас на 4 часа. Тези хора могат ли да отговорят на
изискването за устойчива заетост.
6. Квалифициран персонал е персонал само с образование или персонал
само с опит в областта или персонал с опит и образование в областта?

инвестицията.

Предварително благодаря за отговорите,
Подател: Севда Чобанова
Ел. поща: sevda.ilieva89@gmail.com

2. Следва да имате предвид, че е изцяло по преценка на кандидатите как ще
структурират екипа по проекта, при спазване на изискванията по процедурата и
разпоредбите на трудовото законодателство.
По отношение на устойчивата заетост, моля, запознайте се с отговори на въпроси
№ 37, т. 1, 44, т.1.2, 48 и 84.
3. В случай че поне 50 % от членовете на екипа на кандидата притежават
образователно-квалификационна 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, проектното предложение следва да
получи 4.5 точки по критерий 3 „Образователно-квалификационно ниво на екипа
на кандидата“ от критериите за техническа и финансова оценка.
В слуачай че всички членове на екипа на кандидата притежават образователноквалификационна степен “магистър“ или по-висока степен извън областта на
предприемаческата идея, проектното предложение следва да получи 3 точки по
критерий 3 „Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата“ от
критериите за техническа и финансова оценка.
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно оценката по
конкретен критерий ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия
орган, която ще разполага с цялата информация относно проектно предложение.
4. Предприемачът е обект на оценка по критерий 1 „Образователноквалификационно ниво на предприемача“ и критерий 2 „Професионален опит на
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“.
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Доколкото наименованието на критерий 4 е „Професионален опит на екипа на
кандидата в областта на предприемаческата идея“, това предполага наличието на
такъв опит, т.е. в екипа на кандидата не следва да се включват лица без
професионален опит.
5. Условията за кандидатстване на поставят ограничение за назначаване на лица,
които по основен трудв договор се осигуряват на максималния осигурителен
доход на друго място. В този случай обаче следва да се има предвид, че
допустими за тези лица ще бъдат разходи само в размер на нетното
възнаграждение и удържания съответен размер на ДДФЛ.
По отношение на устойчивата заетост, моля, запознайте се с отговори на въпроси
№ 37.1, 53.6, 74.1 и 82.8.
6. Моля, запознайте се с определението за „квалифициран персонал“ съгласно
Приложение Л към Условията за кандидатстване.

135.

136.

10.07.2018 г.

10.07.2018 г.

Здравейте,
допустимо ли е по програма "Насърчаване на предприемачеството " сектор
C18 "Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители" да се
създаде копирен център ? Основната дейност да бъде размножаване на
документи, разпечатване на формуляри,учебници,технически чертежи и
други от електронни носители.
Подател: Красен Алексиев
Ел. поща: krasen.aleksiev@abv.bg
Уважаеми г-жи и г-да,
във връзка с отворената за подаване на проектни предложения процедура
BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване
на
предприемачеството“
по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и
информацията, посочена в публикувания пакет документи бихме желали
да зададем следните въпроси:
В случай че предвиждаме включване в проектното ни предложение на
разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари,
конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите

При спазване на всички изисквания и ограничения по процедурата, проект в
рамките на посочения от Вас сектор и с изброените от Вас дейности би се считал
за допустим за подкрепа.
Следва да имате предвид, че окончателно становище относно допустимостта на
дадено проектно предложение ще бъде взето от Оценителната комисия в
Управляващия орган, която ще разполага с цялата информация относно това
проектно предложение.
1. и 2. В конкретния случай, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на
проекта)“ на т. 1 „Основни данни“ от Формуляра за кандидатстване следва да
бъде посочен гр. Пазарджик, където ще се реализира предприемаческата идея.
Следва да имате предвид, че кандидатите следва да обосноват необходимостта от
извършване на разходи за участие в събития в т. 7 от Формуляра за
кандидатстване, като в противен случай Оценителната комисия служебно
премахва съответните разходи от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за
кандидатстване). Допълнително, разходите за участие в събития следва да бъдат
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продукти (стоки и/или услуги), разширяване и развитие на дейността на
кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи, които
разходи практически ще бъдат реализирани на място, различно от мястото
на изпълнение на проекта, имаме следните въпроси:
1. Как да попълним поле Местонахождение (Място на изпълнение на
проекта) във Формуляра ни за кандидатстване в ИСУН, при положение, че
целия проект е предвидено да бъде изпълнен на територията на град
Пазарджик, а конкретно участието ни е предвидено да бъде в изложение,
провеждано в град София?
2. В случай че е нужно добавянето на второ място на изпълнение на
проекта – мястото, където ще бъде проведено изложението, на което ще
участваме по проекта, то как да попълним поле Местонахождение (Място
на изпълнение на проекта) във Формуляра ни за кандидатстване в ИСУН,
при положение, че изложението се провежда 2 пъти годишно в различни
градове в България и съответно, не разполагаме с информация към
момента на кандидатстване къде точно ще бъде проведено изложението,
планирано за участие в срока на изпълнение на проекта ни?
3. Проекта ще получи ли максималните точки по критерий 3 „Регионална
приоритизация на проекти“ от група III. „Приоритизация на проекти“,
съгласно Приложение Ж към Условията за кандидатстване, в случай че в
проекта е предвидено участието в изложение проведждано например в
град София, за където са планирани разходи за такси за участие в това
събитие, а всички останали разходи са заложени в бюджета на проекта
например в град Пазарджик?
Благодаря за отделеното време и предоставените отговори и разяснения!

заложени като обща сума в един бюджетен ред.
3. За да бъдат получени максимален брой точки по критерия за регионалната
приоритизация на проектите (критерий III. 3 от критериите за техническа и
финансова оценка), в конкретно посочения от Вас случай следва предприятиетокандидат да е регистрирано (има седалище) на територията на област Пазарджик
и всички заложени разходи в бюджета да се реализират на територията на тази
област.

С уважение,

137.

10.07.2018 г.

Подател: Весела Николова
Ел. поща: vesela.nikolova321@gmail.com
Здравейте,

1. Моля, запознайте се отговор на въпрос № 63, т. 1.

Бих искал да задам следните уточняващи въпроси във връзка с отворената
за кандидатсване процедура BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на
предприемачеството":
1. Как ще оцените даден предприемач, който има завършена

2. Съгласно Условията за кандидатстване документите, доказващи наличието на
професионален опит на предприемача в областта на предприемаческата идея
включват: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, трудов
договор, граждански договор, договор за управление. Допълнително в Условията
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образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" в
областта на предприемаческата идея? И по конкретно ще се смята ли това
за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока или
попада в категорията има завършено средно-специално образование или
има придобита степен на професионална квалификация?
2. Ще се признава ли натрупан стаж по договор за управление в областта
на предприемаческата идея за професионален опит в областта на
предприемаческата идея на предприемача?
3. Ще бъде ли допустимо едно и също физическо лице да притежава 49%
от собствеността на капитали в няколко фирми, които кандидатсват и в
последствие спечелят финансиране по процедурата? Въпросното лице не
попада в специализирания екип, които се оценява.

за кандидатстване изрично е посочено, че във връзка с оценката на
професионалния опит, в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване следва да
бъде представено описание единствено на професионалния опит на
предприемача, който е в областта на предприемаческата идея, ако е приложимо
(а не описание на общ професионален опит). В случай че в рамките на договора
за управление предприемачът е ръководил дейност, която е в областта на
предприемаческата идея, същият би се зачел като професионален опит. За целта
във Формуляра за кандидатстване (т. 9 „Екип“) предприемачът следва да опише
конкретните функции (отговорности и задължения), които е изпълнявал в
рамките на договора за управление и да обоснове наличието на логическа
свързаност с областта на планираната за реализиране в рамките на проекта
предприемаческа идея.

Благодаря предварително за отделеното време!
Подател: Пламен Пенчев
Ел. поща: ppg.penchev@gmail.com
138.

10.07.2018 г.

Уважаеми Дами и Господа,
моля за отговор на следния въпрос по процедурата:
Дружество, кандидат бенефициент по процедурата, планира да предоставя
услуги по изработка на индивидуализирани продукти, след задание от
клиента, като дружеството ще упражнява дейност в допустим по
процедурата сектор. Основният канал и начин на предлагане на услугата
ще бъде посредством специализиран уеб сайт.
Допълнително, в екипа по проекта, т. 2/ Лица, различни от предприемача,
планираме да бъде включен експерт - Маркетинг и за него бъдат включени
разходи за възнаграждения по трудов договор.
В тази връзка, в случай, че експерта има магистърска степен по Маркетинг
и опит над 7 г., основно в дигиталния маркетинг, то ще се счете ли за
релевантно неговото образование и опит към сферата на
предприемаческата идея?
Благодаря предварително!

3. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят
ограничения и/или изисквания по отношение на физически лица, различни от
предприемача (съгласно дефиницията за предприемач, представена в
Приложение Л), които не са част от екипа на кандидата.
Моля, запознайте се отговор на въпрос № 62.

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

139.

10.07.2018 г.

Здравейте,
Присъствах на информационната кампания, която се проведе на 06.07.2018
г. в София по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ на ОПИК.
На информационния ден поехте ангажимент да качите на страницата на
ОПЕК презентациите от срещата.
Моля, да получа линк от който да сваля презентациите или да ми ги
изпратите на този имейл за което предварително благодаря.
С уважение,
Подател: Ренета Борисова
Ел. поща: rpborisova@abv.bg

От следния линк може да свалите презентацията, която е представяна в рамките
на информационните дни: http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2024-nasrchavanena-predpriemachestvoto.
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