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Дата на разясненията от УО: 18 октомври 2018 г.
573.

11.10.2018 г.

Здравейте,
в Бележка под линия №17 на стр.10 от Условията за кандидатстване е
посочено "Неосъществяването на дейност през последните две приключени
финансови години следва да се удостовери чрез представяне на Декларация
за неактивност, подадена към НСИ преди сключване на административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (приложимо в
случай че декларацията не е оповестена в Търговския регистър)."
Както е посочено в бележката, изискването ще се проверява на етап
Договаряне, който ще се проведе през 2019 г. Тогава последните две
приключени финансови години ще бъдат 2017 и 2018 г.
Въпросът ми е дали УО на ОПИК по време на проверката на изискването на
етап договаряне през 2019 г. ще изисква Декларация за неактивност за 2017
и 2018 г. или ще се изисква такава и за 2016 г.?
Предварително благодаря за разясненията.

Обръщаме внимание, че в Условията за кандидатстване, поле „ВАЖНО“ към
критерия, за който се отнася посочения в запитването Ви текст, е записано, че
проверката за съответствие с критерия (която ще се извъши преди сключване на
административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) ще
касае наличие на обстоятелствата както към датата на кандидатстване, така и към
датата на сключване на административния договор.
В тази връзка, двете приключени финансови години към датата на
кандидатстване ще са 2016 и 2017 г., а към датата на договаряне – 2017 и 2018 г.

Поздрави

574.

11.10.2018 г.

Подател: А. Петров
Ел. поща: unionautogroup@mail.bg
Здравейте,

Моля, запознайте се с отговор на въпроси с № 342 и 400.

По процедурата "Насърчаване на предприемачеството имам следния
въпрос:
На 11.07.2018 основах собствена компания ЕООД за механична обработка
на метали. На 01.08. 2018 г. фирмата закупи 50% от капитала на дружество
със същия предмет на дейност. Към края на месец октомври 2018 г. ще
продам дяловете на закупеното предприятие.
В така описания случай, моето предприятие, явява ли се свързано със
закупеното и това би ли било пречка да кандидатствам по процедурата, при
условие, че нямам друга собственост и не съм управител в други
юридически лица. Въпросът ми е свързан с условието за независимост към
насоките за кандидатстване и дали в описания случай изпълняваме или не
това изискване за допустимост?
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С уважение,

575.

11.10.2018 г.

Подател: Благовеста Кирева
Ел. поща: bkircheva@gmail.com
Здравейте,
Във връзка с
процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на предприемачеството“, имам няколко въпроса и моля за
точни и конкретни отговори:
1. Какъв е максималният размер на стойността на проекта, с който може да
се кандидатства?
2.Какъв е периода на реализация на проекта при евентуално одобрение при
кандидатстване? Период на мониторинг след осъществяването на одобрен
проект?
3.Трябва ли фирмата кандидат да е регистрирано дружество по ДДС?
4.В условията за кандидатстване в точка "11.2 Критерии за недопустимост
на кандидатите" подточка 4) пише:
"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, които са: микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за
малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със
седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1.
Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта,
които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в
Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на
Република България е даден в Приложение И.
Означава ли че микропредприятия които са регистрирани или тепърва ще се
регистрират със седалище на територията на Селски район и биха
осъществили своята дейност на територията на Селски район, са
недопустими кандидати по процедурата за подбор на проекти
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“?
5. В конкретен случай област Смолян е сред приоритетните области за
кандидати по процедурата, но всички общини с изключение на община

1. Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по
процедурата е 200 000 лева. Във връзка с това, че максималният интензитет на
помощта по процедурата е 80 % и останалите 20 % следва да са съфинансиран
чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници,
които средства изключват всякаква публична подкрепа, максималната обща
стойност на проекта е 250 000 лева.
2. Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18
/осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Във връзка с изискването активите, закупени със средства по проекта да останат
свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за период от три години от
окончателното плащане, както и с проследяването на данните за критерии I.4 и
I.5 от критериите за техническа и финансова оценка в края на третата
приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта,
мониторинговият период ще бъде три години след годината на приключване на
съответния проект.
3. Условията за кандидатстване не поставят изискване предприятието-кандидат
да е регистрирано по ДДС, като в допълнение моля да се запознаете с отговорите
на следните въпроси, касаещи третирането на ДДС като допустим/недопустим
разход по процедурата: № 191, т. 6, № 208, т. 2 и № 297, т. 6.
4. Във връзка с демаркацията между Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) и Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 (ПРСР), съгласно описаната от Вас хипотеза (посочена и в т.
11.2 от Условията за кандидатстване), недопустими по настоящата процедура и в
рамките на ОПИК като цяло са предприятия, които изпълняват
едновременно/кумулативно следните три условия:
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Смолян са в селски район
Това значи ли че допустими кандидати по процедурата за подбор на
проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, са
само кандидати регистрирани със седалище и извършващи дейността си на
територията на община Смолян ( тъй като само община Смолян не е селски
район от всички общини в област Смолян)?

- да са микропредприятия;

Подател: Захари Руженов
Ел. поща: expresinvest@abv.bg
Здравейте, във връзка с Процедура на подбор на проекти BG16RFOP0022.024 „Насърчаване на предприемачеството“ имам следния въпрос.
Аз съм съдружник и управител в стартираща фирма за проектиране на
дървени, енергоефективни, хармонизиращи куполни къщи. Те холистично
съчетават в себе си принципите „екология, ползотворно влияние на човека,
достъпност, енергоефективност, интеграция на нови технологии и
рентабилност“ и към настоящия момент нямат аналог на българския пазар.
Концепцията за автономно захранване на комплекс от описаните куполни
къщи е разработена от мен и успешно защитена като дипломна работа в
Технически университет - гр. София. Отговарям на посочените в т. 11.1
условия за допустимост от публикуваните Условия за кандидатстване, като
секторът, в който ще се реализира проектът е M71.11 „Архитектурни
дейности“. Планирам най-голям дял в бъдещите ми приходи от продажби
да е свързан с изготвянето на инвестиционни проекти за описания тип
куполни къщи. Поради факта, че в България няма изградени подобни къщи
с цел реализиране на предприемаческата идея от съществена важност ще е
онагледяването на този вид съоръжения и убеждаването на бъдещите
клиенти в нейните предимства. Затова ще ми е необходима изработката и
доставката на съоръжение, което представлява дървен макет/модел на
куполна къща. Единствено чрез онагледяване на концепцията на този вид
дървени къщи може да се очаква възлагането на голям брой проекти за
проектирането на такива съоръжения. Въпросният макет/модел няма статут
на сграда, а на преместваем обект - мобилен дървен прототип, чийто
размери обаче ще позволяват на потенциалните възложители/купувачи да
пребивават вътре за кратко, за да разгледат куполната къща и от вътре.
Въпросът ми е, би ли бил допустим подобен тип разход като съоръжение,

- да имат седалище или клон със седалище на територията на селски район;
- да са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в
община на територията на селските райони.
Горепосочените предприятия са изключени от подкрепа по ОПИК, тъй като
същите подлежат на подкрепа по ПРСР.
От изложената в запитването Ви информация не може да се прецени дали
предвидения за закупуване „макет/модел на куполна къща“ представлява сграда
или съоръжение – дълготраен материален актив, необходим за реализиране на
пазара на предприемаческата идея. В т. 14.3 „Недопустими разходи“ от
Условията за кандидатстване по настоящата процедура разходите за закупуване
на сгради са изрично посочени като недопустими за финансиране. В тази връзка в
случай, че посоченото в запитването Ви „съоръжение, което представлява дървен
макет/модел на куполна къща“ е сграда, то разходите за закупуването й са
недопустими по процедурата. Допълнително, следва да имате предвид че в т. 14.2
от Условията за кандидатстване като допустими са посочени разходите за
„придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи
дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на
предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги)“. Предвид посочения в
запитването Ви код на проекта 71.11 „Архитектурни дейности“ съгласно КИД2008, за да е допустим разхода за придобиване на описаното съоръжение, то
следва да е предназначено за предоставяне на конкретните услуги в обхвата на
код 71.11, а не за демонстрация на крайния резултат от тях.
Следва да имате предвид, че окончателно становище относно допустимостта на
конкретен разход, включен в рамките на подаденото проектно предложение, ще
бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с
цялата информация относно това проектно предложение.
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представляващо дълготраен материален актив, необходим за реализиране на
пазара на предприемаческата идея.
Предварително благодаря за отговора.

577.

12.10.2018 г.

Подател: Инж. А.Попова
Ел. поща: mail@sferata123.com
Здравейте! Бих искала да задам следните въпроси:
1. Имаме регистрирано НПО с обществено полезна дейност, регистрирано
през 2009 г. През юли 2018 г. е първоначалната регистрация на същото това
НПО в Търговския регистър. Това от своя страна счита ли се за изпълнение
на условието, което е зададено в Условията за кандидатстване, а именно "
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само
кандидати, които са регистрирани след 31.12.2016 г ." ?
2. Допустимо ли е закупуването на пътно превозно средство, което е пряко
свързано с извършването на дейности, предвидени в проектното
предложение?

578.

14.10.2018 г.

1. Съгласно критериите за допустимост по настоящата процедура, кандидатите
следва да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани
съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Поради това, че
ЮЛНЦ се регистрират по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, посоченото в запитването Ви НПО с обществено полезна дейност се явява
недопустим кандидат по този критерий. В тази връзка и съгласно чл. 64, ал.1 от
Търговския закон юридическите лица, регистрирани съгласно същия закон са:
събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена
отговорност, акционерно дружество и командитно дружество с акции, които не
включват НПО с обществено полезна дейност.

Подател: Радостина Паничерска
Ел. поща: radost_i_na@abv.bg

2. Съгласно раздел 14.3. „Недопустими разходи“ от Условията за кандидатстване
по настоящата процедура, разходите за закупуване или наемане на транспортни
средства и съоръжения се явяват недопустими за финансиране.

Уважаеми госпожи и господа,

Моля, запознайте се с разясненията на УО по въпрос № 38, т. 1 и т. 2.

Бих искала да задам следния въпрос:
1. Ахрихект по професия е завършил своето образование в чужбина
(Франция). Димломата й е легализирана МВнР и преведена. Относно
трудовият й стаж във Франция като архитект, тя е работела за няколко
архитектурни бюра, като след всяка работа са й издавали т. нар. Certificat,
или Attestation - документ, който във Франция ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се издава
от работодателя и който съдържа информация за продължителността на
заетостта, възнаграждението, което е получавал работника/служителя,
данъците, който са му били удържани и т.н. Лицето разполага също така с
извлечение от пенсионен осигурителен фонд, където има информация за
ВСИЧКИТЕ й работни позиции до момента, период на заетост и данъци,

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

които са й били удържани.
Въпросът ми е:
1. тези докмент дали са достатъчни, за да удостоверят стаж по
специалността и същността на предприемаческата идея (новоучредената
фирма ще се занимава с архитектурни дейности, код М71.11?
2. Трябва ли да се легализират в МВнР (все пак сертификата за
приключване на работа е издаден от фирма, а не от институция), или само
превод (дори и легализиран) е достатъчен?
Предварително благодаря!
Подател: Ивелина Несторова
Ел. поща: i.nestorova@cccinfo.bg
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