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

Дата на разясненията от УО: 15 ноември 2018 г.
615.

05.11.2018 г.

Уважаеми дами и господа,
моля да дадете дефинитивен отговор на въпроса как може да бъде разрешен
казуса с осигуряването на оторизационно писмо от първи доставчик на
ДМА, за случаите, в които в България е налице официално
представителство на производителя на съответния ДМА, което не извършва
търговска дейност, а сключва договори с търговци - дилъри, които според
Вашето тълкувание се явяват втори доставчик.
Моля Ви при отговора на този въпрос да не реферирате към отговорите на
въпроси 244, 299, 411, 547, 556 и 561 (в които практически не се съдържа
информация, допринясаща за разрешаване на казуса), да не се позовавате на
дефиниции от Насоките за кандидатстване (които както аз, така и всички,
задали същия въпрос преди мен, многократно сме чели), и да не отговаряте,
че УО няма право да дава становища относно допустимостта на разходи и
начина за тяхното доказване. Моля да споделите Вашето виждане за
официалните и легални възможностите за разрешаване на този казус.

В посочения от Вас случай, изискването на т. 24 „Списък на документите, които
се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване за
представяне на „Декларация от производител/оторизационно писмо от първи
доставчик/договор за търговско представителство между производител и първи
доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на
оферта от производител или първи доставчик“ ще се счита за изпълнено, в
случаите когато към проектното предложение е представено оторизационно
писмо, издадено от юридическо лице към оферента, и юридическото лице в
икономически смисъл не се явява следващ по веригата посредник (доставчик)
при търговията с продуктите на даден производител.

С уважение,

616.

05.11.2018 г.

Подател: Мария Минкова
Ел. поща: maria_raleva@yahoo.com
Здравейте,
бих искала да ви попитам следното: възможно ли е предприемачът да
притежава двойно гражданство (респ. два постоянни адреса) и да бъде нает
на трудов договор за 4 часа в рамките на проекта, тъй като вече има един
договор (5 часов) на територията на друга държава, членка на ЕС? Ако да,
това обстоятелство би ли намалило точките, които ще бъдат присъдени на
проектното предложение?
Поздрави,
Подател: Ани Табакова
Ел. поща: a.b.tabakova@abv.bg

Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят ограничение
за националността на предприемача, т.е. допустимо е той да бъде с двойно
гражданство.
Разходите за възнаграждения по настоящата процедура са допустими за
квалифициран 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. При спазване на това условие, както и на останалите изисквания по
процедурата приложими към разходите за възнаграждения, наемането по проекта
на лица на втори трудов договор на 4-часов работен ден е допустимо.
Следва да имате предвид, че осигуряването на съответствие с националното
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трудово законодателство е задължение и отговорност на кандидата.
Допълнително, моля, запознайте се с отговора на въпрос № 123.

617.

05.11.2018 г.

Благодаря за отговора уважаеми дами и господа,
ще се позволя още веднъж да задам въпроса си № 598 от 24.10.18г. по още
по конкретен начин, защото според мен в условията за кандидатстване по
отношение на наемането на квалифициран персонал, който не е обект на
оценка и вашият отговор както и отговорът на въпрос 188 се появяват
противоречия!
1. Никъде в разяснението относно квалифицирания персонал, който не е
обект на оценка, не е заложено изискването и той да е с образование и опит
в сферата на предприемаческата идея както е с персонала обект на оценка.
Това означава, че могат да се наемат специалисти от който бизнесът има
нужда, за да функционира в цялост, не само от тесни специалисти! С това
мотивирам своя въпрос като казвам, че съществува противоречие с вашия
отговор и изискванията на стр.27 от Условията за кандидатстване.
II. Квалифициран персонал, който не е обект на оценка
Освен лицата, посочени в т. I по-горе, кандидатите могат да наемат на
трудов договор и допълнителен квалифициран персонал, необходим за
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[1].
Лицата по т. II не следва да бъдат посочвани поименно.
Тук никъде няма изискване персоналът, който не е обект на оценка да е с
образование и опит в сферата на предприемаческата идея!
Във ваш отговор на въпрос № 365.

Както е посочено в запитването Ви и в отговорите давани от Управляващия
орган до момента на запитвания, касаещи изискванията към лицата, част от
квалифицираният персонал, който не е обект на оценка, за да отговарят на
условията на процедурата, същите следва да имат образование, сходно на
позицията, която ще заемат по проекта и/или минимум 2 години професионален
опит, сходен на позицията, която ще заемат по проекта.
Допълнително, за целите на процедурата под квалифициран персонал се разбира
такъв, който притежава необходимата степен на знания и умения (образование,
професионален опит, лични способности) в областта на предвидените за
изпълнение дейности по проекта.
Във връзка с гореизложеното, наемането на трудов договор на неквалифициран
персонал, както и такъв, който не отговаря на горепосочените изисквания, е
недопустимо.
В отговора на въпрос № 365 е пояснено, че разходите за възнаграждения ще
бъдат допустими само ако посоченият персонал представлява допълнителен
квалифициран персонал, необходим за изпълнението на проекта и
отговаря на изискването да има образование и/или минимум 2 години
професионален опит, сходни на позицията, която лицето ще заема по проекта.
По отношение наемането на маркетинг специалист и шофьор, многократно са
давани отговори (№ 62, № 188, № 279.2, № 598 и № 600), че по процедурата са
недопустими разходите за възнаграждения на персонал, ангажиран със задачи по
продажби, наблюдение, оценка на пазарната среда и всякакви други дейности,
които са обичайна практика за всяка компания, независимо от това каква е
областта на предприемаческата идея.
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"ВЪПРОС: 3. Проектът ни предполага и наемане на по-ииско
квалифициран, но тясно свързан с 24 часовото обслужване на дома за стари
хора– социален асистент, хигиенист, камериер и евентуално готвач. Моля
потвърдете, че тези жизнено важни за функционирането на дома за стари
хора позиции квалифициран персонал, който не е предмет на оценка, са
допустими по проекта като за него ще приложим в условията на
алтернативност изискването за средно образование/професионална
квалификация, сходно на позицията или минимум 2 години професионален
опит, сходен на позицията."
ОТГОВОР" 3. В случай че посоченият от Вас персонал, представлява
допълнителен квалифициран персонал, необходим за изпълнението на
проекта и отговаря на изискването да има образование, сходно на
позицията, която ще заеме по проекта и/или минимум 2 години
професионален опит, сходен на позицията, която ще заема по проекта,
то разходите за възнаграждения за същия биха били допустими. "
2. В нашата предприемаческа идея, Създаване и излъчване на тв. програми
имаме нужда от наемането на шофьор, който да превозва екипа и
снимачната техника по различните снимачни площадки за снимките в
страната. Означава ли, че можем да наемем шофьор с правоспособност за
превоз на хора? Той също е много въжен за функционирането на процеса
телевизия.
3. Този отговор на въпрос № 365 ме мотивира за задам моя относно
маркетинг специалиста. Щом в старчески дом може да се наеме , "социален
асистент, хигиенист, камериер и евентуално готвач" защо да не може за се
наеме шофьор или маркетинг специалист и какъвто и да е друг специалист,
който има образование или опит на позицията която ще заема по проекта, от
която бизнесът има нужда. Позицията, която ще заема по проекта- не в
сферата на предприемаческата идея!
Мола да вземете под внимание доводите написани в писмото базирани на
"Условията за кандидатстване" и отговора Ви на въпрос 365.
Благодаря за отделеното внимание и време.

618.

06.11.2018 г.

Подател: Мирослава Анева
Ел. поща: miroslava_aneva@abv.bg
Здравейте,

Съгласно т. 24. букви й) и л) от Условията за кандидатстване документите,
доказващи наличието на професионален опит на предприемача/екипа в областта
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Пиша Ви във връзка с процедурата " Насърчаване на предприемачеството".
Имам въпрос относно доказване на опита на един от кандидатите в екипа,
който бихме желали да сформираме.

на предприемаческата идея са: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна
книжка, трудов договор, граждански договор, договор за управление.

Лицето е управлявало собствена фирма "ЕООД" с две различни дейности,
като се е водило като самоосигуряващо се лице през периода. Какъв
документ трябва да се приложи, за да бъде зачетен този период от трудовия
му стаж.

Кандидатите следва сами да изберат този/тези документ/и, чрез който/които в
най-пълна степен се потвърждава наличието на необходимия професионален
опит в областта на идеята.
В допълнение, моля запознайте се с отговори на въпроси № 118, т. 13 и № 164.

Благодаря!
Поздрави

619.

07.11.2018 г.

Подател: арх. Десислава Панамска
Ел. поща: bdarchitects7@gmail.com
Здравейте,
в приложените документи в ИСУН липсва приложение Л? Откъде може да
се прочете?
Подател: Стилиян Иванов
Ел. поща: s_prista@abv.bg

Посоченото в запитването Ви Приложение Л „Използвани съкращения и основни
дефиниции“ е част от пакета документи по процедурата, публикуван в системата
ИСУН 2020. Същото може да бъде намерено по следния начин: ИСУН 2020,
отворени процедури, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
Приоритетна ос BG16RFOP002-2 „Предприемачество и капацитет за растеж на
МСП“, процедура „BG16RFOP002-2.024 Насърчаване на предприемачеството“,
поле „Документи за кандидатстване и информация“, Изменен пакет
документи за кандидатстване (Условия за кандидатстване, Условия за
изпълнение и приложения към тях), консолидирана версия 05.09.2018 г., папка:
BG16RFOP002-2.024_Entrepreneurship/ Usloviq za kandidatstvane/ Dokumenti
za informaciq.
Допълнително, пакетът документи (вкл. и Приложение Л) е качен както на
официалната страница на Програмата: http://www.opic.bg/procedure/bg16rfop0022024-nasrchavane-na-predpriemachestvoto, така и на Единния информационен
портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

620.

07.11.2018 г.

Здравейте,
Имам следния въпрос по обявената процедура за кандидатстване

При така описната от Вас хипотеза, бихте могли да представите уверение от
висше учебно заведение, удостоверяващо че предприемачът е студент в редовна
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„Насърчаване на предприемачеството“ :

или задочна форма на обучение през учебната 2017/2018 г. От него следва да
става ясно каква е специалността на предприемача.

Към датата на подаване на проектното предложение предприемачът е
завършил семестриално висшето си образование, като образованието е в
областта на предприемаческата идея. Предстои дипломиране на лицето през
м.януари 2019 г.
Въпросът ми е ще се признае ли висше образование на предприемача и ще
получи ли 5 т. при оценяването в този случай?
Предварително Ви благодаря!

621.

08.11.2018 г.

Съгласно посоченото в критерий 1, покритерий 3 от раздел II на критериите за
техническа и финансова оценка, в случай че предприемачът е студент в редовна
или задочна форма на обучение през учебната 2017/2018 г. или има завършено
средно-специално образование или има придобита степен на професионална
квалификация в областта на предприемаческата идея и във Формуляра за
кандидатстване е описана логическата свързаност между образователноквалификационното ниво и областта на предприемаческата идея, кандидатът би
получил 3 т.

Подател: Гергана Петрова
Ел. поща: konsult_1@abv.bg

Следва да имате предвид, че окончателно становище относно извършването на
оценката по отделните критерии, ще бъде взето от Оценителната комисия в
Управляващия орган, която ще разполага с цялата информация относно това
проектно предложение.

Въпроси по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на
предприемачеството“

1. В случай че посочената в запитването Ви яхта, независимо от
специализираното приложение, което предвидждате по проекта, може да бъде
използвана и за туризъм, спорт, спортен риболов или развлечение, разходите за
придобиването ѝ се явяват недопустими в рамките на настоящата процедура.

Здравейте,
Имам следните въпроси:
В проектното ни предложение е заложено да се закупи тренажор за
симулиране на плаване с ветроходна лодка (ДМА1), който да се използват
на суша и в затворено помещение, подходящо за хора с увреждания. За да
се ползва тренажора, необходмо е да се закупи артикул към него:
ветроходна лодка/яхта (ДМА2), която няма да се ползва за транспортно
средство. Съгласно обаче указанията на програмата и приложение Лнедопостим разход за транспортни средства е определено: Съгласно Закона
за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България:
1. „Яхта” е кораб, използван за туризъм, спорт, спортен риболов или
развлечение.
2. „Кораб” е всяко самоходно или несамоходно плавателно съоръжение от

2. По отношение на посочените в запитването Ви документи, които са на
английски език, кандидатите следва да представят и превод на български език,
като Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят
изискване преводът да бъде от заклет преводач/легализиран.
3. Моля, запознайте се и с отговори на въпроси № 50, т. 6, № 191, т. 6 и № 208, т.
2.
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Разяснения от УО

какъвто и да е тип, включително съдове на подводни криле, на въздушна
възглавница, подводници, плаващи средства и неподвижни или плаващи
платформи, предназначени за плаване по море и/или река, независимо от
знамето, под което плава, и което се използва за извършване на една или
няколко от следните дейности: превоз на товари, превоз на пътници и
багажи; влачене на плавателни съоръжения; извършване на морски услуги и
други помощни операции; риболов; експлоатация на други морски
богатства, както и други дейности.
В случая обаче определенията съгласно този Закон не покриват определния
за плавателни съдове (изброени по-долу), които не подлежата на
регистрация, а има тип академична/ ветроходната лодка (яхта), която се
води за спорт и др., не се регистрират съглсано НАРЕДБА № 1 ОТ10
ЯНУАРИ 2003 Г. ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА КОРАБИТЕ,
Изданена от Министерството на транспорта и съобщенията: Чл. 1. (1) С
тази наредба се уреждат условията и редът за вписване на кораби в
регистъра на корабите на Република България.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44
от 2010 г.) Не подлежат на вписване в регистъра на корабите на Република
България, водни колела, академични лодки, кану, каяк, надувни лодки,
сърфове, парасейлинг, хидроделтапланери, както и ветроходните яхти,
използвани само за спортни цели, и плаващи пристанищни съоръжения,
служещи за връзка между кораба и брега.
Въпросът е: съгласно чл.1, ал.3 изброените плавателни средства и
конкретно в случая закупуването на ветроходна яхта, използвана само на
сушата чрез симулационен тренажор ЩЕ БЪДЕ ЛИ РАЗРЕШЕНО КАТО
ДОПУСТИМ РАЗХОД съгласно Програмата-ветроходната яхта няма да се
ползва за транспортно средство, а допълнителен артикул (ДМА), необходим
за тренажора?
2. При предоставяне на оферта и декларация/оторизация от чужд
производител/доставчик на английски език, необходимо ли да се
направи/приложи превод на български език в ИСУН?
3. Ако офертата е с включено ДДС за закупуване на ДМС от Европа, ще се
признае ли ДДС-то за разход?
Благодаря,
Подател: Т. Илиева
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622.

08.11.2018 г.
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Ел. поща: antoanetalg@yahoo.com
Уважаеми г-не/г-жо,
Във връзка с програма BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на
предприемачеството“, моля за разяснение относно следното:
При изчисляване на годините опит по критерии „Професионален опит на
предприемача в областта на предприемаческата идея“ и „Професионален
опит на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея“, в
случай че за лице се представи в доказателство граждански договор, чийто
срок на изпълнение е по време, в което лицето е назначено на трудов
договор, то двата периода – този на трудовия договор и този на
гражданския сумират ли се или се отчита единствено по-дългият срок, в
рамките на който има сключен и друг договор? Пример: лицето има трудов
договор с период 01.01.2017 – 31.12.2017 г. и граждански договор със срок
на изпълнение 01.03.2017 – 01.10.2017 г. В този случай за труд стаж се
взима 1 г. по трудов договор или 1 г. и 7 м. по двата договора общо?

Разяснения от УО

По отношение на описаната от Вас хипотеза, при извършване на оценката по
критерии „Професионален опит на предприемача в областта на
предприемаческата идея“ и „Професионален опит на екипа на кандидата в
областта на предприемаческата идея“, няма да се извършва сумиране на
периодите на заетост съгласно трудовия и гражданския договор, като периодът,
който ще бъде взет предвид, се равнява на 1 г. Посоченото е приложимо и към
два граждански договора, изпълнявани по едно и също време.

Моля за разяснение по същия въпрос и в случай на два граждански
договора, изпълнявани по едно и също време.
Благодаря предварително,
Подател: Иконом Икономов
Ел. поща: econo@abv.bg
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