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Дата на разясненията от УО: 20 септември 2018 г.
528.

11.09.2018 г.

Здравейте,

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 358, т. 7.

Благодаря Ви за отговорите, които получих на зададените въпроси!
Искам да попитам при попълване на Раздел 10. План за външно възлагане
от Формуляра по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ коя дата
да посочим за планирана дата на обявяване на съответната процедура?
Предварително благодаря!

529.

11.09.2018 г.

Подател: Гергана Петрова
Ел. поща: konsult_1@abv.bg
Здравейте,
моля за подробно и изчерпателно разяснение по долуизложената тема.
Моля също да не ме насочване към предишен отговори, защото аз моля за
конкретен отговор спрямо предмета на дейност. Предмета на дейност с
който ще участваме е с КИД 6020 Създаване и излъчване на телевизионн
програми. Трудността която изпитвам се корени в това, че не мога в цялост
да съотнеса проблема с нашия предмет на дейност, който е специфичен.

Следва да имате предвид, че е по преценка на кандидатите каква информация да
включат в т. 11 от Формуляра за кандидатстване, 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.
Моля, запознайте се с отговори на въпроси № 52, т. 3, № 118, т. 19, № 169 и №
397, т. 2.

Какво точно очаква уважаемата комисия да прочете съотнесено към КИД
6020 "Създаване и излъчване на телевизионн програми" когато говори за:
1. "Устойчиво развитие" на какво? "Равнопоставеност и недопускане на
дискриминация" - За каква дискриминация и равнопоставеност се говори,
мъже жени, религия, възраст, раса...?
2. Социален ефект от реализацията на предприемаческата идея
- създаване на възможности за социална интеграция; - на безработни и
хора с увреждания ли се има предвид?
- създаване на добавена стойност за обществото;
- спестяване на разходи за потребителите на предприемаческата идея.
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2. Екологичен ефект от реализацията на предприемаческата идея. Как
изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на екологичен ефект
чрез:
- намаляване на въздействието върху околната среда;
- повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда
- постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните
ресурси.
Благодаря за разбирането и отделеното време!

530.

11.09.2018 г.

Ел. поща: miroslava_aneva@abv.bg
Здравейте,

Моля, запознайте се отговор на въпрос № 210.

Имам следния въпрос във връзка с попълването на формуляра за
кандидатстване
в
ИСУН
по
процедура
“Насърчаване
на
предприемачеството“:
В примерните указания за попълване на Електронен формуляр за
кандидатстване и подаване на проектно предложение по процедура
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ е посочено, че
при описание на дейностите във Формуляра за кандидатстване, в случай че
броят символи е недостатъчен за представяне на необходимата информация
за съответната дейност, кандидатите могат да добавят полето още веднъж,
като посочат че новото поле също се отнася за тази дейност. В този случай
полета „Месец за стартиране на дейността“, „Продължителност на
дейността“ и „Стойност“ следва да бъдат попълнени само веднъж. При
попълването на формуляра за кандидатстване в ИСУН обаче се оказва, че
при добавяне на ново поле, в случай че полетата „Месец за стартиране на
дейността“ и „Продължителност на дейността“ не са попълнени с
положителни стойности, системата дава грешка при опит за подаване на
проектното предложение. Моля да дадете пояснение как при това
положение трябва да бъдат попълнени полетата „Месец за стартиране на
дейността“ и „Продължителност на дейността“ в случай на добавяне на
ново поле, за да не се получава грешка при подаването на проектното
предложение.
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Предварително благодаря!
Поздрави,

531.

11.09.2018 г.

Подател: Иван Влахов
Ел. поща: vlahov99@yahoo.com
Уважаеми дами и господа,
1. Във връзка с новината за удължаване на сроковете за кандидатстване,
публикувана 20 минути преди изтичане на все още законният първи краен
срок за подаване на проекти - 05.09.2018 г. 16.30ч., на основание на Заповед
№ РД-16-1038/05.09.2018 г., която обаче не е публикувана, наред с факта, че
едва днес, 11.09.2018г. в ДВ-к е публикувано ново ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
192 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. за допълнение на Постановление № 162 на
Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите,
финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за
периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 30 и 68 от
2017 г. и бр. 2 и 54 от 2018 г.):
„МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ П О С Т А Н О В И :
§ 1. В чл. 11, ал. 5 се създава т. 5: „5. когато е налице пълно или частично
нефункциониране на информационни системи или регистри, данните от
които са необходими при кандидатстване по процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Параграф 1 се прилага и за започнатите процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ преди влизането в сила на
постановлението.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“,
т.е. влиза в сила от днес, 11.09.2018 г., моля да дадете ясна аргументация
в защита на законността на удължаването на първия и втория краен срок,
като публикувате и цитираната в новината заповед № РД-16-

С цел разрешаване на възникналия казус с временното преустановяване на
функционирането на Търговския регистър, с писмо с изх. № 03-00-392/17.08.2018
г. до Министерски съвет, Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (УО на ОПИК),
инициира промяна на ПМС № 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни
правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите,
финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода
2014 - 2020 г., която предвижда въвеждане на допълнително основание за
удължаване на сроковете за подаване на проектни предложения при възникнали
непредвидени обстоятелства, какъвто е конкретния случай с Търговския
регистър.
Допълнително, на 31.08.2018 г. Управляващият орган публикува на своята
интернет страница съобщение, че планира удължаване на сроковете за
кандидатстване по процедурата, като по този начин информира и най-вече даде
яснота на потенциалните кандидати.
Промяната на постановлението е приета на заседанието на Министерски съвет на
04.09.2018 г., след което Управляващият орган предприе необходимите действия
за удължаване на сроковете за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на предприемачеството“ – изготвяне на заповед, съгласуване в
рамките на УО, промяна на пакета документи по процедурата, промяна в ИСУН
2020 и т.н., което изисква технологично време.
Предвид изложеното, Управляващият орган публикува Заповед № РД-161038/05.09.2018 г. в секцията на процедурата на интернет страницата на ОПИК, в
която са посочени правните и фактически основания, на които е издадена.
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1038/05.09.2018 , която би следвало да е на основание на публикуваното
днес ПМС.

Допълнително, целта на настоящата сесия „Въпроси и отговори“ е да се даде
възможност на кандидатите да задават допълнителни въпроси и да искат
разяснения във връзка с Условията за кандидатстване по процедурата.

С уважение,

532.

11.09.2018

Подател: Петя Иванова
Ел. поща: petyaivanova78@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.0 24 „Насърчаване на
предприемачеството“ моля за разяснение на следното твърдение: "Във
връзка със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на
реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата
подлежи на възстановяване". Какво точно се има предвид под "печалба"?
Моля да разгледаме следния пример:
Фирмата закупува материали за 25 000 лв. Съгласно условията по проекта
това е допустим разход и 80% от тази сума (т.е. 20 000 лв) се финансира по
проекта и се явяват приход от финансиране. От тези материали
произвеждаме продукция, която реализираме за 30 000 лв. В този случай ще
имаме приходи в размер на 50 000 лв (20 000 лв от финансирането + 30 000
лв от продажбата на продукцията) и разход в размер на 25 000 лв
(стойността на вложените материали). Следователно фирмата ни ще
реализира печалба в размер на 25 000 лв. Ще подлежи ли на възстановяване
тази сума? Моля за конкретен отговор на зададения казус.
Предварително благодаря!

533.

11.09.2018

Подател: Иванка Пеева
Ел. поща: account-plast@abv.bg
Здравейте,

Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 257, т. 1. d. и 1. e., както и с отговор
на въпрос № 258, т. 3.

1. Посоченото в запитването Ви е допустимо.

Във връзка с процедурата "Насърчаване на предприемачеството" имам
следните въпроси:

2. Моля, запознайте се с отговор на въпрос № 176, т. 2.

1. Допустимо ли е при кандидатстване да се приложи оферта от
производител или първи доставчик, която е адресирана до физическо лице,
а не до юридическо лице, ако фирмата все още не е регистрирана?

В допълнение, моля, запознайте се с отговори на въпроси № 118, т.1, № 191, т. 6,
№ 208, т.2, № 306, т. 3, № 375, т. 4 и № 397, т. 4

3. Посоченото от Вас е допустимо и не би довело до санкции.
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2. Ако проектът предвижда наемане на лице с трайни увреждания,
допустимо ли е в периода на 6 месеца след приключване на проекта да бъде
извършвана промяна на възнаграждението им по трудовия договор,
съблюдаване на праговете, определени в процедурата и трудовото
законодателство?
3. Допустимо ли е при кандидатстване юридическото лице да не бъде
регистрирано по ДДС, но при попълване на бюджета да не включва
стойността му в предвидените за закупуване активи? А при одобрение на
проектното предложение да извърши регистрация по ДДС, което би
направил бюджета коректен. Или това ще доведе да основание за
корекция/санкция?
С уважение,

534.

12.09.2018 г.

Подател: Нина Апостолова
Ел. поща: nina.apostolova91@gmail.com
Здравейте,
Мажоритарен собственик съм на дружество А, създадено през 2018 г. като
искам да кандидатствам за втория краен срок по процедурата. Имам
следния въпрос.
Дружество А, с което ще кандидатствам, през 2018 г. за период от няколко
месеца участва в капитала на друго юридическо лице - В, което оперира на
същия пазар. Към края на 09.2018, фирма А, ще е продала дяловете си в
предприятие В и ще изпълни условието за независимост. Наличието на
свързаност за период от няколко месеца, явява ли пречка за
кандидатстването ни по процедурата, тъй като към подаване на проектното
предложение ще се явяваме независимо предприятие и като такова ще
приключим 2018 г.

В случай на образувано предприятие през 2018 г. данните, които следва да се
попълнят в Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и 4 от ЗМСП се определят и
попълват според стойността на показателите за текущата година.
При новообразувано предприятие, чийто финансов отчет още не е одобрен,
данните в т.1, касаещи обстоятелството дали предприятието е независимо или не,
се определят според стойността на показателите за текущата финансова година.
В запитването не се съдържа достатъчно информация относно обстоятелството за
какъв период от време предприятие А участва в предприятие Б и какво е
участието, поради което не е възможно предоставянето на конкретен отговор.

С уважение,

535.

12.09.2018

Подател: Боряна Иванова
Ел. поща: b.ivanova@live.com
Здравейте!
Бихме искали да попитаме следното:

На база предоставената в запитването Ви информация и изхождайки от
допустимите разходи по процедурата, които са изрично и изчерпателно посочени
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Продуктът, който ще произведем са три документални филма.Ще имаме
разходи за:
- Юридически услуги (във връзка с авторските права)
- Наем костюми
- Наем реквизит
- Наем коне
- Заплащане на статисти
Тези разходи допустими ли са и ако да - в кое бюджетно перо да ги
опишем?
Благодарим ви предварително и оставаме в очакване на вашите отговори!

в т. 14.2. от Условията за кандидатстване, следва да имате предвид, че посочените
от Вас разходи не попадат в нито една от тези категории.

С уважение,

536.

12.09.2018

Подател: Мая Топалова
Ел. поща: mayatopalova@abv.bg
Здравейте
Имам интерес към европейски фондове за стартиращ бизнес със 100%
безвъзмедно или максимално финансиране. Писах на няколко фирми, но за
жалост нито една не проявява интерес.
Искам да попитам мога ли сам да направя такъв проект и да го пусна за
одобрение и изобщо, какви са процедурите и изискванията, към кандидата и
нужната документация.
Благодаря предварително за отделеното време
Подател: Александър Пенчев
Ел. поща: all3xandar@gmail.com

Обръщаме внимание, че по настоящата процедура са допустими единствено
разходи за възнаграждения на квалифициран персонал, като условията за тяхната
допустимост са посочени в посочената т. 14.2. от Условията за кандидатстване,
т.е. разходи за възнаграждения на неквалифициран персонал са недопустими.
Допълнително следва да имате предвид, че окончателно становище относно
допустимостта на конкретен разход ще бъде взето от Оценителната комисия в
Управляващия орган, която ще разполага с цялата информация относно това
проектно предложение.

Целта на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“
е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на
Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 20142020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и
регионални предизвикателства. Процедурата е насочена към микро, малки или
средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г.
Максималният размер на безвъзмездното финансиране не може да надхвърля 200
000 лева за всеки индивидуален проект като процентът съфинансиране, който се
предоставя по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 20142020 е до 80 %. Остатъкът от общите допустими разходи по проекта трябва да
бъде съфинансиран чрез собствени средства на кандидата или със средства от
външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа.
За повече информация относно допустимите дейности и разходи, начина на
кандидатстване и други особености, свързани с процедурата Ви препоръчваме да
се запознаете с целия пакет документи за кандидатстване, който е публикуван на
интернет страницата на Управляващия орган - www.opic.bg, в ИСУН 2020
(www.eumis2020.government.bg), както и на единния информационен портал
(www.eufunds.bg) като обърнете специално внимание на Условията за
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№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО
кандидатстване и Приложение У „Примерни указания за попълване на
Електронен формуляр за кандидатстване и подаване на проектно предложение по
процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ чрез
системата ИСУН 2020“.

537.

12.09.2018

Здравейте,
Във връзка с кандидатстването ни по Процедура на подбор на проекти
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, моля ди ни
отговорите на следните въпроси:
1. Може ли да се закупи за срок от 1 година софтуер, който е необходим за
реализиране на пазара на предприемаческата ни идея?
2. Планираме да закупим като ДНА Авторските права на книги, които след
това да издаваме. При попълването на Приложение Е Техническа
спецификация, може ли да запишем името на книгата и нейния автор?
С уважение
Подател: Живко Георгиев
Ел. поща: zhtsirkov@yahoo.com

1. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата са допустими разходи
за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за
разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на
предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50 000 лева.
Съгласно определението дадено в приложение Л, „нематериални активи“
означава активи, които нямат физически или финансов израз, като патенти,
лицензи, ноу- хау или друга интелектуална собственост.
Допълнително е налице изискване дълготрайните материални и нематериални
активи, придобити със средства по проекта да бъдат използвани единствено в
стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат
закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат
включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно
приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за
който е предоставена помощта, за период от три години от окончателното
плащане за МСП.
При условие, че искате да придобиете правото за ползване на даден софтуер, без
реално да придобивате софтуера и при условие, че посоченото ще се ограничава
само за период от една година, разходът Ви ще се счита за недопустим.
2. В Приложение Е кандидатите следва да посочат минимални технически и/или
функционални характеристики на предвидените за закупуване активи, без да
указват марки, модели и други конкретни технически спецификации, които
насочват към определени производители/доставчици. В тази връзка в
техническата спецификация за конкретния ДНА не следва да се посочва точното
наименование на книгата, а само типа актив (придобиване на авторско право
върху книга) като в раздел минимални технически и/или функционални
характеристики да се посочат характеристики, свързани с книгата.
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№
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Разяснения от УО
За повече информация може да се запознаете и с отговор на въпрос № 276, №
392, т. 4 и № 414.

538.

12.09.2018

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изискванията към кандидатите по процедура на подбор на
проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ бихме
искали да получим разяснения по следния казус:
Предприятието-кандидат е новоучредено ЕООД, регистрирано през
септември 2018 г. Към настоящия момент не е налице свързаност с друго
предприятие, по смисъла на чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП, но през 2018 г. и
предходните години едноличният собственик на капитала на ЕООД е
извършвал стопанска дейност като едноличен търговец. Същият ЕТ е
заличен през август 2018 г. Новоучреденото ЕООД не е правоприемник на
ЕТ.
1. При така описаната фактическа обстановка, следва ли при определяне на
типа и категорията на предприятието-кандидат (при попълване на т.т. 1 и 2
от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение
Д), да се приеме, че кандидатът (новоучреденото ЕООД) е независимо
предприятие?

При така представената фактическа обстановка, предприятията не следва да се
приемат за свързани.

Благодаря Ви предваритлно.
Подател: Деян Кирилов
Ел. поща: dean.kirilov@gmail.com
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