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получаване 

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

Дата на разясненията от УО: 25 октомври 2018 г. 

588. 19.10.2018 г. Здравейте уважаеми дами и господа от УО на ОПИК, 

 

Във връзка с кандидатстването ни по процедура "Насърчаване на 

предприемачеството", бих искал да Ви задам следните три конкретни 

въпроса: 

 

1. Във формуляра за кандидатстване, Раздел 10 "План за външно възлагане" 

следва ли да се вписва и дейността по наемане на офис за изпълнение на 

проекта, при условие че разходи за това са включени в бюджета? От една 

страна разходите за наем се водят "непреки разходи", а от друга - самото 

наемане не представлява "външно възлагане", защото наемодателят на 

помещението не е ангажиран с изпълнение на някакви дейности по проекта, 

освен че отдава за възмездно ползване свое недвижимо имущество. 

 

2. В разходите за изработване на интернет страница може ли да бъде 

включен и ежемесечен абонамент за SEO-оптимизация на сайта, в рамките 

на периода за изпълнение на проекта? Тази оптимизация е важна за 

подобряване функционалността на сайта и за привличане на потенциални 

клиенти. 

 

3. Допуска ли се изменение на Бизнес-плана (Приложение А) на 

бенефициента след края на изпълнението на проекта? В смисъл такъв към 

него да се добавят приходи или разходи, които не са могли да бъдат 

предвидени на етап кандидатстване. Освен това сумите в него с ДДС ли се 

попълват, или без? 

 

Благодаря Ви предварително за отговорите! 

 

С Уважение:  

 

Подател: Александър Павлов 

Ел. поща: alando@mail.bg 

1. Разходите за наем на работни помещения не следва да се посочват в  т. 10 

„План за външно възлагане“ от Формуляра за кандидатстване, като 

необходимостта от тези разходи следва да бъде обоснована в т. 7 „План за 

изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване. 

2. Разходите за посочения в запитването Ви ежемесечен абонамент за SEO-

оптимизация на сайт са недопустими по настоящата процедура. 

3. Добавянето на различни от първоначално заложените категории 

приходи/разходи в Бизнес плана (Приложение А) е недопустимо, като обръщаме 

внимание, че представените данни са прогнозни и са изцяло по преценка на 

кандидата. 

При посочване на стойностите на планираните приходи и разходи, както и на 

дълготрайните активи, същите трябва да бъдат определени в зависимост от това 

дали кандидатът е регистрирано или съответно нерегистрирано лице за целите на 

ЗДДС, както на етап кандидатстване, така и в годините N, N+1 и N+2, за които 

следва да се посочат данни в бизнес плана. Посочените данни трябва да бъдат 

съпоставими с данните от финансовите отчети за съответните години. 
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589. 19.10.2018 г. Здравейте,  

имам следните въпроси по ОП " Иновации и конкурентноспособност" : 

 

Ако дейността на фирмата е свързана с производството на дрехи - шиенето 

на ишлеме позволено ли е като външна услуга? 

Ако е позволено има ли поставено условие външната услуга да се извършва 

в същата област/община/град където е регистрирана фирмата? 

В случай че няма такова изискване, това би ли довело до максимален брой 

точки на проектното предложение за съответния критерий, съобразено с 

района? 

Благодаря за отговорите! 

Моля да няма препратки към други подобни въпроси! 

 

Подател: Маринела Петрова 

Ел. поща: marinnela.petrova@gmail.com 

Условията за кандидатстване не поставят ограничение по отношение шиенето на 

ишлеме от страна на кандидата, но залагането на разходи за извършването му 

като външна за кандидата услуга е недопустимо по настоящата процедура, тъй 

като този тип разход не попада сред допустимите разходи за външни услуги, 

подробно описани в подточка 6/ на т.14.2 от Условията за кандидатстване. 

Във връзка с извършване на оценката по критерий III.3„Регионална 

приоритизация на проекти“, за да получи максималния брой точки – 5 т.,  

предприятието-кандидат следва да е регистрирано (да има седалище) на 

територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, 

Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, 

Кюстендил, Благоевград и всички заложени разходи в бюджета се реализират на 

територията на тези области. 

590. 19.10.2018 г. Здравейте, 

В двуседмичния срок не съм получил отговор от Вас и препращам отново 

моя въпрос. Надявам се в началото на другата седмица да получа отговор. 

Предварително благодаря! 

 

Подател: Йосиф Аврамов 

Ел. поща: avramov_josif@abv.bg 

Отговорът на Вашия въпрос, зададен на 09.10.2018 г., е публикуван на 16.10. 

2018г. http://opic.bg/uploads/2018/10/otgovori-na-vprosi-po-protsedura-bg16rfop002-

2024-nasrchavane-na-predpriemachestvoto-28.pdf . 

591. 21.10.2018 г. Здравейте! 

Относно участие на проект по процедура BG16RFOPOO2-2.024 

"Насърчаване на предприемачеството", моля за Вашето становище по 

следните казуси: 

1. Съдружникът  на предприемача в предприятието кандидат за участие по 

програмата е с дял по-малък от 10%, но той е и съдружник с дял от 75% в 

друго предприятие, упражняващо същата дейност. Предприятието на 

предприемача, кандидат за участие по програмата СВЪРЗАНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЛИ Е?  

2. Предприятието на предприемача е ООД, регистрирано през ноември 

2017г., започва да упражнява дейност през 2018г. Предприемачът е 

самоосигуряващо се лице като свободна професия. През 2018г. 

предприемачът не извършва дейност по свободната професия, а само по 

ново регистрираното ООД.  Съгласно определението за предприятие 

1. Съгласно чл. 4, ал. 5 от ЗМСП, свързани предприятия са предприятията, между 

които съществува някое от следните отношения: 

1. едното предприятие притежава повече от половината от броя на гласовете в 

общото събрание на другото предприятие; 

2. едното предприятие има право да назначава или освобождава повече от 

половината от членовете на изпълнителния, управителния или надзорния орган 

на другото предприятие; 

3. едното предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху другото 

предприятие по силата на договор, сключен между тях, или на клауза в неговия 

устав, учредителен договор или друг учредителен акт; 

4. предприятие, което е акционер, съдружник или член в друго предприятие, 

http://opic.bg/uploads/2018/10/otgovori-na-vprosi-po-protsedura-bg16rfop002-2024-nasrchavane-na-predpriemachestvoto-28.pdf
http://opic.bg/uploads/2018/10/otgovori-na-vprosi-po-protsedura-bg16rfop002-2024-nasrchavane-na-predpriemachestvoto-28.pdf
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свободната професия е такова и противоречи на условията за участие по 

отношение на предприемача. Достатъчно ли е предприемачът кандидат да 

ПРЕКЪСНЕ /или трябва да ПРЕУСТАНОВИ/ дейност като свободна 

професия за например една година, попълвайки съответната Декларация 

ОКд-5? Ако бъде одобрен за участие в програмата, то той ще попълни 

следваща декларация за ПРЕКЪСВАНЕ на дейност в рамките например на 

поне четири години. Коректно ли е да се постъпи по описания начин? 

Ще помоля, ако е възможно становището да е конкретно, тъй като доста се 

замотахме с всички изисквания и отговори на подобни въпроси. 

Благодаря Ви за съдействието. 

 

Подател: Мария Аврониева 

Ел. поща:m.avronieva@abv.bg 

контролира самостоятелно повече от половината от броя на гласовете в общото 

събрание на това предприятие по силата на споразумение с други акционери, 

съдружници или членове. 

Допълнително, съгласно чл. 4, ал. 8 от ЗМСП, предприятия, осъществяващи 

помежду си някое от отношенията по ал. 5 (посочени по-горе), чрез физическо 

лице или група от физически лица, които действат съвместно, се считат също за 

свързани предприятия, ако извършват своята дейност или част от нея на същия 

съответен пазар или вертикално свързани пазари. 

В запитването Ви не е налице достатъчно информация, за да преценим 

наличието/липсата на някое от горецитираните отношения по чл. 4 от ЗМСП. 

2. За целите на ЗМСП, а оттам и за целите на Декларацията за обстоятелствата по 

чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д), под „предприятие” се разбира всяко 

физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва 

стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си 

форма. Съгласно чл. 1 от Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014 за 

предприятие се счита всеки субект, упражняващ стопанска дейност, независимо 

от правната му форма. Това включва по-специално самонаетите лица и семейните 

предприятия, упражняващи занаятчийска или друга дейност, а също сдружения 

или асоциации, упражняващи редовно стопанска дейност. 

Допълнително канидатът не трябва да има участие в управлението и да 

притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на 

друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно 

Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица 

или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две 

приключени финансови години. 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). 

По отношение попълването на посочената в запитването Ви Декларация ОКд-5, 
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Управляващият орган на ОПИК не е компетентния орган, който да изкаже 

становище за коректното ѝ попълване. 

592. 22.10.2018 г. Здравейте, 

 

Подготвяме проектно предложение по КИД Q86.23 Дейност на лекари по 

дентална медицина за частен зъболекарски кабинет. Съгласно т.12.3.1. от 

указанията на Министъра на финансите медицинските услуги (в т.ч. 

денталните) са освободени от ДДС съгласно Глава четвърта Освободени 

доставки и придобивания от ЗДДС, която гласи: 

 

 

"Доставка, свързана със здравеопазване 

 

Чл. 39. Освободена доставка е: 

 

1. извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях 

услуги, оказвани от здравни заведения по Закона за здравето и от лечебни 

заведения по Закона за лечебните заведения;" 

 

В този смисъл, моля за вашите указания: 

 

1. дали разхода по ЗДДС се определя като невъзстановим за частните 

зъболекарски практики? 

 

2. по какъв начин ще се финансира (80% - както общ допустим разход)? 

 

 

Поздрави, 

 

 

Подател: Людмила Иванова 

Ел. поща: lussigi@gmail.com  

1. В глава четвърта от ЗДДС законодателят е регламентирал освободените 

доставки. 

Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 39, т. 1 от закона, освободена 

доставка е извършването на здравни (медицински) услуги, каквито са и 

денталните (стоматологичните) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани 

от здравни заведения по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения. 

Видно от цитираната разпоредба, за да се третира дадена доставка като 

освободена, е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия: 

- лицата, които осъществяват доставките, да са здравни (лечебни) заведения по 

смисъла на Закона за здравето и лечебни заведения по смисъла ЗЛЗ и 

- доставяните услуги да са здравни (медицински), както и пряко свързаните с тях 

други услуги. 

Съгласно чл. 8, ал. 2, т. “а” от ЗЛЗ лечебно заведение за извънболнична помощ е 

и индивидуалната практика за специализирана медицинска помощ, каквато се 

явява практиката на стоматолог, упражняващ дейност като свободна професия. 

Ако оборотът на данъчно задължено лице е реализиран само от такива 

медицински услуги и пряко свързаните с тях услуги, за същите не възниква 

задължение за задължителна регистрация по ЗДДС. Следователно за 

извършването на дентални услуги лекарят по дентална медицина не е задължен 

да се регистрира по ДДС. Ако лицето извършва и друг вид услуги, като например 

услуги с козметичен характер, отдаване под наем и др., то тогава същите не 

попадат в определените като освободени доставки в глава четвърта на ЗДДС и за 

него може да възникне основание за регистрация по ЗДДС.  

Във връзка с горепосоченото, ДДС може да бъде определен като невъзстановим, 

съответно допустим разход по проекта, в случаите, когато лицето не е 
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регистрирано по ЗДДС и в случаите когато същото е регистрирано по ЗДДС, но 

предвидените за закупуване стоки и извършваните услуги, финансирани по 

проекта, са предназначени за извършване на освободени доставки на стоки и/или 

услуги по глава Четвърта от ЗДДС. 

2. Допустимият за финансиране ДДС се включва в стойността на всяка една от 

предвидените за закупуване стоки/извършвани услуги по проекта и влиза в 

общата стойност на допустимите разходи по проекта, като от тях: до 80 % са 

безвъзмездна финансова помощ, а останалите минимум 20 % трябва да бъдат 

съфинансирани чрез собствени средства на кандидата или със средства от 

външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа. 

 
 
 
 
 


