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Дата на разясненията от УО: 02 август 2018 г. 

234. 23.07.2018 г. Здравейте, 

 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на 

предприемачеството" имам следния въпрос: 

 

В КИД С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; 

производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“, 

 

влиза и производството на рамки за кошери и производство на кошери за 

пчели! Това производство допустимо ли е по процедурата? 

 

С пожелание за лека седмица, 

  

Подател: Владимир Георгиев 

Ел. поща: kvg50@abv.bg 

Кандидатите, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, 

за която кандидатстват в сектор С16.29 „Производство на други изделия от 

дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за 

плетене“ са допустими за финансиране по процедурата с изключение на 

производството на пелети (без пелети получени от индустриалната преработка 

на дървесина), производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и 

материали за плетене. 

Допълнително следва да имате предвид, че съгласно Условията за 

кандидатстване недопустими по настоящата процедура са предприятия, 

извършващи основната си икономическа дейност, както и кандидатстващи за 

финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти. 

Съгласно Приложение Л към Условията за кандидатстване горски продукт е 

„дървесина и недървесни горски продукти. „Недървесни горски продукти" са 

смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или 

части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников 

фураж, животни, които не са дивеч. 

Дефиницията включва и продукти от следните производства преди 

индустриалната преработка на дървесината  

1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, 

комбинирано или рязане или развиване;  

2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, 

фасониране и шлайфане;  

3. Сушене и импрегниране на дървен материал;  

4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични 

трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, 

вършина и други дървесни отпадъци;  

5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, 
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пакетиране;  

6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране.“ 

Съобразявайки се с така цитираните ограничения, посочената от Вас дейност би 

следвало да се счита за допустима за подкрепа.  

235. 23.07.2018 г. Здравейте, 

Във връзка с процедура "Насърчаване на предприемачеството" имам 

следния въпрос: 

В изискванията пише, че предприемачът трябва да притежава повече от 

50% от предприятието. Въпросът ми е освен това дали той трябва да е 

задължително: 

1) Управител; 

2) Включен като част от екипа? 

 

Благодаря предварително за отговора! 

 

С уважение, 

 

Подател: Радослава Славчева 

Ел. поща: radoslavasl@gmail.com 

1. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят изискване 

предприемачът да бъде управител на предприятието-кандидат. 

2. Изцяло по преценка на кандидата е кои лица да включи в т. 9 „Екип“ от 

Формуляра за кандидатсване, където следва да се опише екипът на кандидата, 

който ще участва в изпълнението на проекта и за който са предвидени 

възнаграждения със средства по проекта.  

В случай че предприемачът не бъде включен в този екип, 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“. 

236. 23.07.2018 г. Здравейте! 

 

1. Моля да поясните трудовите книжки, които се прилагат към проектното 

предложение, трябва ли да са изцяло сканирани или се допуска  да се качат 

само тези страници, отнасящи се до стажа на предприемача и членове на 

екипа, описани в проектното предложение! 

 

2. Когато в трудова книжка има отразено преназначение на дадено лице в 

едно и също предприятие, но не е отразена дата на напускане,  ще се счита 

ли това за непрекъснат стаж, тъй като реално е в рамките на един ден или е 

необходимо да се представят и други документи, напр. заповед за 

преназначаване и др.? 

 

3. Достатъчно ли е да се приложи само копие на трудова книжка като 

доказателство за стаж и опит на член на екипа или задължително се 

1. Моля, запознайте се отговор на въпрос № 229, т. 4.  

В допълнение следва да имате предвид, че ако се сканират и прикачват само 

отделни страници от трудова книжка на съответен член на екипа, то отговорност 

на кандидата е от подбраното за прикачване съдържание на документа да са 

видни както имената на съответното лице, така и релевантната информация 

относно неговия професионален опит. 

2. В описания от Вас случай заповед за преназначаване не е нужно да бъде 

представяна в случаите, когато преди и след преназначаването професионалният 

опит попада в областта на предприемаческата идея. В случаите когато в резултат 

на преназначаването е налице преминаване в различни професионални области, 

една от които няма отношение към предприемаческата идея, представянето на 

заповед за преназначаване е необходимо в случаите, когато в трудовата книжка 
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изискват и копия на трудови договори? Респективно само копия на 

трудови договори и заповеди за напускане ще се зачетат ли от комисията, 

ако липсва копие на трудова книжка на член на екипа на предприемача?? 

 

Благодаря Ви предварително! 

 

Подател: Мая Ябланска 

Ел. поща: myablanska@gmail.com 

 

не може да бъде проследена датата на преназначаване.   

3. В случаите, когато от трудовата книжка може да бъде проследена 

професионалната област и периода, в рамките на който е била упражнявана, не е 

необходимо да бъдат прилагани други приложими документи, съгласно 

посоченото в т. 24, букви й/ и л/ от Условията за кандидатстване. 

Допълнително, не е задължително кандидатите да представят всички изброени в 

т. 24 от Условията за кандидатстване документи,  доказващи наличието на 

професионален опит на предприемача в областта на предприемаческата идея. 

Кандидатите следва да изберат този/тези документ/и, чрез който/които в най-

пълна степен се потвърждава наличието на необходимия професионален опит в 

областта на идеята. 

Следва да имате предвид, че Оценителната комисия има право, в случай че 

установи обстоятелства, които да налагат представянето на допълнителна 

информация или документ относно декларирани обстоятелства и представените 

документи, съгласно т. 24 от Условията за кандидатстване, да изиска такива от 

кандидатите.  

237. 23.07.2018 г. Уважаеми госпожи и господа, 

 

 Във връзка с кандидатстването и изпълнението на  ПРОЦЕДУРА  

BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ 

искам да задам въпроси относно условията за кандидатстване и условията 

за купуване на ДМА ДНА. 

 

Мога да закупя фирма основана след 31.12.2016 г. или да основа нова 

преди срока ми за кандидатстване. Към момента работя във фирма, която 

произвежда устройства и модули за автоматизиране на определени 

процеси, в която имам дялово участие под 10%. На базата на натрупания 

от мен опит и умения за работа с модулите и устройствата, произвеждани 

от тази фирма, искам да разработя ново предприятие, което да използва 

такива и/или подобни модули и устройства и да предлага на пазара 

интегрирани, автоматизирани системи с нови възможности и услуги, 

каквито до сега в практиката не са предлагани. За да може това 

1. и 2. При подаване на проектното предложение по настоящата процедура, не 

следва да бъдат представяни оферти от лица и/или предприятия, които са пряко 

или косвено свързани с кандидата по смисъла на § 1 от Допълнителните 

разпоредби на Търговския закон, съгласно които "свързани лица" са и  „лицата, 

които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на 

друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, 

различни от обичайните.” (§ 1., ал.2)  и/или които са в конфликт на интереси с 

него по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012. 

Допълнително, при изпълнение на административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът няма право да сключва 

договори с лица, с които е свързан по смисъла на § 1. от Допълнителните 

разпоредби на Търговския закон и/или са обект на конфликт на интереси. 

Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно 

изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне 
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предприятие да предлага инженеринг и поддръжка на тези системи, трябва 

да изградим полигон за разработване, проектиране и настройка на 

системите, които ще предлагаме на нашите клиенти и за обучение на 

сервизните техници и на потребителите за работа с тях. Такъв 

тренировъчен полигон може да бъде изграден само с основните модули, от 

които ще бъдат съставени бъдещите интегрирани системи. Такива или 

подобни се произвеждат както във фирмата, в която имам дялово участие 

под 10%, така и от други производители. 

 

1. Въпрос допустимо ли е да участвам с проект за изграждане на 

ново регистрирана фирма, системен интегратор, която предлага 

нови автоматизирани системи, в които са  интегрирани  модули и 

устройства, произведени от фирмата в която имам под 10% 

участие. 

2. Ако  е допустимо и проектът бъде одобрен, възможно ли е в 

процедурите за избор на доставчик на ДМА и ДНА да участва и 

фирмата, в която имам дялово участие под 10%. 

 

Моля да ми отговорите с ясни отговори. Допустимо ли е – да или не? 

Възможно ли е – да или не? 

 

Благодаря за усилията Ви. 

 

Поздрави 

     

Подател: Снежина Кисьова   

Ел. поща: Snezhina.Kisjova@kvita.com 

съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, 

политическата или националната принадлежност, икономически интереси или 

други общи интереси, които то има с друго лице,  съгласно чл. 57 от Регламент 

(ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012, както и по смисъла на Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

На база на горепосоченото считаме, че при описаните от Вас хипотези ще е 

налице нарушаване на цитираните разпоредби. 

 

238. 23.07.2018 г. Здравейте, 

         

В началото на 2018г. регистрирах дружество Х, чиято собственост е 100% 

моя (физическо лице, без участие в други дружества под никаква форма). 

Управител на фирмата Х е несвързано с мен лице,което обаче има 

собственост в други 2 фирми, където също така е и управител. Тези две 

фирми оперират на вертикално и хоризонтално свързани пазари с фирмата 

Х. Моля за конкретен отговор следва ли да декларирам свързаност 

съгласно ЗМСП между фирма Х (кандидата) и фирмите в чиято 

В случай че управителят на предприятието-кандидат е различен от предприемача 

няма ограничение същият да не може да притежава собствена фирма със сходна 

дейност на тази на предприятието-кандидат. 

Допълнително, определянето на наличие или липса на решаващо влияние по 

смисъла на ЗМСП е конкретно  спрямо всяко предприятие. Такова решаващо 

влияние по смисъла на ЗМСП може да се упражнява по силата на договор, 

сключен между предприятията, или на клауза в устава, учредителния договор 

или друг учредителен акт на предприятие. Решаващо влияние може да се дължи 
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собственост и управление има участие управителя й.          

        При търсене в други въпроси забелязах, че споменавате наличието 

или липсата на решаващо влияние. Моля да ми дадете разяснение как се 

определя липсата или наличието на решаващо влияние и как правите 

проверка за липсата или наличието на такова - съгласно докумети качени в 

търговския регистър или по  друг начин? 

 

Подател: Цвета Митева  

Ел. поща: cveta_miteva@abv.bg 

и на "златен дял", който е залегнал в устава или друг документ на предприятието. 

Възможно е да е налице решаващо влияние когато оперативната и финансовата 

политика на предприятието се влияе доминиращо от друго предприятие. 

Следва да имате предвид, че в случай на одобрение на проектното предложение, 

екипът по договаряне ще извърши пълна проверка на декларирания статус на 

предприятието на основата на пълната документация по проекта (включваща и 

наличната информация в публичните регистри, вкл. Търговския регистър). 

239. 23.07.2018 г. Здравейте, 

Интересува ме кои дейности по-конкретно попадат в  код Q 88 

„Социална работа без настаняване". 

Благодаря! 

Подател: Детелина Илиева 

Ел. поща: letter4clover@yahoo.com 

Моля, за подробна информация относно съдържащите се дейности в рамките на 

сектор Q 88„Социална работа без настаняване" да се запознаете с Класификатора 

на икономическите дейности КИД 2008 (Приложение Й) към Условията за 

кандидатстване. 

Допълнително, допустим за финансиране по процедурата е целият сектор Q 88. 

240. 23.07.2018 г. Здравейте, 

 

Казвам се Ваня Димова от гр. Сливен. 

 

Имам следния въпрос, тъй като не ми стана ясно от презентацията, която 

прочетох за Процедура BG16RFOP002-2.024. 

 

Ще бъда ли допустим кандидат със следните данни: 

 

1. Жена 

2. На 41 г. 

3. Единствен собственик на капитала на ЕООД (все още не е учредено) - 

абсолютно несвързана с никакви други дружества, програми, без актове и 

прочие 

4. Дейност: закупуване на франчайз за пекарна - производство на закуски, 

хляб 

5. Пекарната ще е в град сливен 

6. Средствата, за които ще кандидатствам са за машини - за месене на 

тесто, фурни и прочие, за заплати, за франчайз таксата. 

 

Основната цел на настоящата процедура е създаване и развитие на нови 

предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване 

на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с 

преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. В изпълнение 

на целта в Условията за кандидатстване са посочени и допустимите по 

процедурата сектори, които са разделени на две основни групи: сектори от 

НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови 

предприятия и сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални 

предизвикателства. 

Моля, имайте предвид, че предприятия с код на икономическа дейност С10.71 

„Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия“ не попадат сред 

допустимите по процедурата сектори. 
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Въпросът ми е дали производството на закуски, хляб и хлебни изделия е 

допустима дейност по Процедура BG16RFOP002-2.024. 

 

Подател: Ваня Димова 

Ел. поща: vania.dimova@yahoo.com 

241. 23.07.2018 г. Здравейте, 

 

Имам фирма, регистрирана през 2016 година, в която съм мажоритарен 

собственик и с която кандидатствах по схема „Подкрепа за разработване 

на иновации от стартиращи предприятия“. Проектът не получи 

финансиране, а самата фирма не е развивала дейност през 2016 и 2017 г., 

което може да се удостовери чрез представяне на Декларация за 

неактивност, подадена към НСИ. 

За целите на кандидатстването по схема „Насърчаване на 

предприемачеството“, с цел търсене на финансиране за същия проект, 

планирам да регистрирам нова фирма, в която отново да съм мажоритарен 

собственик. 

За да съм сигурен, че новосъздаденото предприятие ще отговори на 

изискването по настоящата схема да е „независимо“, съгласно ЗМСП, 

бихте ли потвърдили, че то няма да се счита за „свързано“ с това, 

създадено през 2016 година, именно защото първата ми фирма не е 

развивала дейност. 

  

Благодаря Ви 

 

Подател: Д. Колев 

Ел. поща: libras.sin@gmail.com 

Моля вижте разяснения на въпроси № 113, т. 2 и 220. 

Допълнително, доколкото от запитването е видно че предприятието, което ще 

кандидатства и друго предприятие, регистрирано през 2016 година, (като двете 

предприятия са с един мажоритарен собственик) не извършват своята дейност 

или част от нея на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари, то не 

би следвало да се счита, че е налице свързаност между тях. 

 

242. 23.07.2018 г. Здравейте, 

 

По процедура BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството" 

и съгласно Условията за кандидатстване, във връзка с т. 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите, имам следния въпрос: 

 

Допустим кандидат ли е микропредприятие, което има седалище или клон 

със седалище на територията на селски район, но е заявило за подпомагане 

дейности по проекта, които ще се осъществяват в община извън 

Във връзка с демаркацията с Програмата за развитие на селските райони 2014-

2020 недопустими по настоящата процедура, а и в рамките на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 като цяло са 

предприятия, които изпълняват едновременно/кумулативно следните три 

условия: 

- да са микропредприятия; 

- да имат седалище или клон със седалище на територията на селски район;  
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територията на селските райони? 

 

Успешна седмица, 

 

Подател: Владимир Георгиев 

Ел. поща: kvg50@abv.bg 

- да са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в 

община на територията на селските райони. 

В тази връзка, предприятието, описано във Вашата хипотеза, при спазване на 

всички останали критерии за допустимост, би било допустим кандидат по 

процедурата. 

243. 23.07.2018 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? 

 

Благодаря и хубав ден, 

 

Подател: Елица 

Ел. поща: atelier.starlight@gmail.com 

Управляващият орган е отговорил на зададените от Вас въпроси и отговорите са 

публикувани на 18 юли, под № 127 на официалната интернет страницата на 

Управляващия орган  (www.opic.bg), както и в ИСУН 2020 

(https://eumis2020.government.bg). 

 

http://www.opic.bg/
https://eumis2020.government.bg/

