МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Въпроси и отговори по процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“
Съгласно чл. 26, ал. 8 и 9 от ЗУСЕСИФ и чл.5, ал. 3 и ал. 4 от ПМС 162 от 05.07.2016г., кандидат може да иска разяснения по Условията за
кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията се утвърждават от Ръководителя на
управляващия орган (УО) или оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат
становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.
Разясненията се съобщават - публикуват на интернет страницата на съответната програма и в ИСУН - в 10-дневен срок от получаване на
искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.
УТВЪРДИЛ: /П/
РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЧР
02.02.2017г
1.

Въпрос

Отговор

Здравейте!
Във връзка с процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на
социалното предприемачество“ имам следните въпроси:
Ако кандидатът е предвидил назначаването на 15 лица от
целевата група в социалното предприятие и иска да включи
в проектното предложение дейност 1 "Психологическо
подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за
включване в заетост" може ли да включи повече от 15
човека в тези дейност? Всички лица, преминали през
дейност 1, задължително ли след това трябва да бъдат
назначени по проекта?
Предварително благодаря!
Мариана Петрова

В дейност 1 "Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от
уязвимите групи за включване в заетост" могат да бъдат включени
повече лица от допустимите целеви групи, без да е задължително след
това да бъдат наети всички лица, участвали в дейността.
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2.

Моля за Вашите разяснения относно допустимостта
кандидатите. Ако работодател желае да участва
Процедурата като кандидат, но няма намерение
основава ново социално предприятие и не отговаря
определението за социално предприятие към момента
кандидатстване, то допустим ли е като кандидат
Процедурата?
С уважение,
Царина Стефанова

на
в
да
на
на
по

По настоящата процедура са допустими дейности насочени към
осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване
дейността на вече съществуващи социални предприятия във връзка с
осигуряване на заетост. Допустимите кандидати по процедурата са
посочени в т. 11.2 от Условията за кандидатстване, като в същата
точка е налично следното уточнение:
„Всички кандидати по настоящата процедура следва да попълнят
Декларация Социално предприятие – Приложение VI от пакета с
документи за кандидатстване, където следва да посочат дали попадат
в посоченото определение за социално предприятие към момента на
кандидатстване. В случай, че кандидатът не се самоопредели като
социално предприятие към момента на кандидатстване, то следва да
отбележи това обстоятелство в Декларация Социално предприятие –
Приложение VI и да декларира, че ще създава ново социално
предприятие, за което към момента на изпълнението на
административния договор ще представи и съответните документи,
удостоверяващи, че чрез настоящия проект е създадено социално
предприятие, което попада в обхвата на дефиницията, посочена в
Условията за кандидатстване“.
В този смисъл, ако една организация към момента на кандидатстване
не попада в посоченото в Условията за кандидатстване определение
за социално предприятие, както и в хода на изпълнение на проекта не
възнамерява да създаде ново социално предприятие, т.е. да започне да
функционира като социално предприятие и съответно да представи
документи за това, не е допустим кандидат по настоящата процедура.
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3.

Здравейте,

1.Правилно ли е нашето разбиране, че в т.7 План за
изпълнение/Дейности по проекта полето стойност ,следва
да е 0 ?
2. Следва ли да правим описание и обосновка на машини и
оборудване, които планираме да закупим в рамките на
проекта
и
са
част
от
единната ставка
в
т.7 План за изпълнение/Дейности по проекта?

1. Да, съгласно Указанията за попълване на формуляра за
кандидатстване, полето „Стойност“, което е налично към всяка
дейност в секция 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от
Формуляра за кандидатстване в информационна система
ИСУН2020 трябва да бъде попълнено със стойност 0.00.
2. В Указанието за попълване на формуляра във връзка с попълване
на Попълване на секция 7. „План за изпълнение/Дейности по
проекта“ относно полето „Начин на изпълнение“, е посочено
следното: „От описанието на дейностите трябва да са видни
начините и етапите на изпълнение на дейностите и да е
обоснована нуждата от оборудване, ремонтни дейности, обучения
и др., отразени в бюджетен раздел „Единна ставка“.

Благодарим предварително!
С уважение,
Христина Василева
Председател на УС
Клъстер Варна Бизнес Консулт
Здравейте.
По схема BG05M9OP001- 2.007 „РАЗВИТИЕ НА
СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” имам следните
въпроси:
1.
За обученията /курсовете за квалификация и
ключови компетентности/ ще използваме външни
обучители избрани по реда на ЗОП. Разходите за тях как се
определят. В предната схема имаше стойност на всяко
обучение, а в настоящите условия това липсва. Искам да
попитам и също така тези разходи в кое бюджетно перо ще
се включат.
2.
Предвиждаме
използване
на
консултатнти
/Психолог, Социален работник и др./ На тях ще им

1. В случай, че обучителните организации ще бъдат избрани по реда
на ЗОП или ПМС 160/01.07.2016, всички разходи свързани с тях
следва да са заложени в бюджетен раздел II „Единна ставка“ и да
са част от опростените разходи по проекта. По настоящата
процедура, изискването към кандидатите е да спазват посочените
степени и съответните минимални часове за тези степени
обучения, като това е обект на проверка по време на оценката.
2. Моля, вижте отговор на въпрос №1. Разходите за заплати на
консултантите, които са външни за организацията и ще бъдат
избрани по реда на ЗОП или ПМС 160/01.07.2016, следва да се
заложат в бюджетен раздел II „Единна ставка“ и да са част от
опростените разходи по проекта. В бюджетен раздел I „Разходи за
персонал“ се залагат само разходите за трудови договори на

С настоящото бихме искали да получим разяснение на
следното :

4.
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5.

заплащаме възнаграждение по граждански договор.
Разходите по тези гражданско договори в кое бюджетно
перо да се запишат.
NGO "Centre for sustainable social development"
Borislav Frenchev - Chairman
Уважаеми дами, господа,
приложено
изпращам
въпроси
по
процедура
BG05M9OP001- 2.007 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
С уважение,
Марта Младенова
Въпрос 1: Съгласно указанията, т. 7 за допустимите
дейности „Кандидатът следва да осигури заетост за период
до 12 месеца на лица от допустима целева група – хора с
увреждания и лица в неравностойно положение на пазара
на труда и други социално изключени лица (неактивни и
безработни лица). Трудовите и осигурителните отношения
на наетите в рамките на проекта лица от работодателя, се
уреждат при условията на българското трудово и
осигурително законодателство. Лицата се наемат по
трудово правоотношение.“
В същото време в целевите групи на указанията са
записани следните лица:
1.
Хора с увреждания;
2.
Лица в неравностойно положение на пазара на труда
и други социално изключени лица;
3.
Представители на различни общности, заети в
социалните предприятия, кооперации и специализирани

експертите, участващи в изпълнението на преките дейности по
проекта.

1. За дейност 7 „Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12
месеца“ е посочено, че там следва да бъдат включени лица от
целевата група – хора с увреждания и лица в неравностойно
положение на пазара на труда и други социално изключени лица.
В индикаторите се отчитат всички лица включени в заетост по
настоящата процедура, които попадат в посочените
дефиниции за неактивни и безработни лица – не само тези,
които са включени в задължителната дейност.
2. В бюджетно перо 1/1.1. се залагат разходите за лицата от дейност
7 „Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца“. В
бюджетни пера 2 и 3 се залагат разходи за лица, които подпомагат
дейността на социалното предприятие, без да са част от лицата по
задължителната дейност 7 „Подкрепа за осигуряване на заетост за
период до 12 месеца“. В бюджетни пера 2 и 3 могат да бъдат
включени например обучители, психолози, и др. лица (в
зависимост от предвидените дейности по проектното
предложение), които имат за цел да подпомагат лицата, които са
назначени на работа в социалното предприятие – по
задължителната дейност (дейност 7), както и лица, ангажирани в
изпълнението на други преки дейности по проекта, като например
в дейност 8 „Проучване на търсенето и възможностите за пазарна
реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги“ и
дейност 9 „Социален маркетинг и популяризиране на социалната
икономика и социалното предприемачество“. Те следва да бъдат
заложени в бюджетен ред 2 или в бюджетен ред 3, в зависимост от
това дали попадат в дефинициите за неактивни и безработни лица
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предприятия за хора с увреждания;
4.
Лица, заети в институции и организации, свързани
със социалното предприемачество.
Видно е, че лицата по точка 3 и 4 от описаните в т. 14 на
Указанията целеви групи не попадат в обхвата на
описаното в точка 7 от допустимите дейности. В точка 7
задължителната дейност третира само лицата по точки 1 и
2 от целевите групи.
Относно Индикаторите и съгласно Указанията следва да се
посочи „брой неактивни или безработни участници“. Моля
дайте пояснение как останалите групи, посочени в точки 3
и 4 от Целевите групи следва да се отчитат? Имат ли
отношение към индикаторите?
Въпрос 2: Моля, дайте пояснения относно точка 13.3
Допустими разходи, Разходи за персонал за следното:
Текст от Указанията Под-въпроси:
1./1.1 Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и
възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко лице, включено в
заетост при работодател - в размер на 100 % от сумата на
минималния осигурителен доход за съответната длъжност
(по професии в съответствие с НКПД 2011 г.) и всички
дължими вноски за сметка на работодателя върху
договореното възнаграждение, съгласно националното
законодателство, за период до 12 месеца.
3.1. Какво означава „всяко лице, включено в
заетост при работодател“? При този текст липсва
пояснението, дадено при, например, точка 2 „на лицата,
включени в заетост по настоящата процедура”
3.2.

Какви са тези лица, които не попадат в точки 2 и 3

към момента на назначаване или не, т.е. дали трябва бъдат
включени към индикаторите или не. В част от бюджетни редове 2
и 3 липсва ограничението „….за период до 12 месеца“, защото
дейността на експертите, които попадат в тях не е задължително
да съвпада със субсидираната заетост в социалното предприятие.
3. В разходите за екипа на социалното предприятие не следва да се
залагат разходи за екипа за организация и управление на проекта –
изрично е посочено, че разходите за екипа за организация и
управление на проекта са част от опростените разходи и следва да
се залагат в бюджетен раздел II „Единна ставка“. Разходите за
екипа на социалното предприятие включват разходи като
например – ръководител на предприятието, счетоводител и др. в
случай, че тези лица не са част от целевата група – хора с
увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на
труда и други социално изключени лица и не са заложени в
бюджетно перо 1/1.1. Това дали да бъдат заложени в бюджетен
ред 2 или бюджетен ред 3 зависи от това дали попадат в
посочените дефиниции за неактивни и безработни лица или не.
4. Относно въпроса Ви, свързан с избора на целевата група и как да
бъдат бюджетирани разходите за нея:
Всеки кандидат по процедурата трябва да има ясна визия за това
какво цели да постигне чрез проектното си предложение. Редно е,
проектната идея да бъде изяснена предварително, както и съответно
ясно описана във формуляра за кандидатстване, за да може да бъде
правилно оценена. В допълнение, в случай, че кандидат не е наясно с
целевата група по проекта, както и с броя й, то няма как да калкулира
разходите, които са му необходими за изпълнението на проектното
предложение. УО няма очаквания, нито изискване, кандидатите да
знаят целевата си група поименно, но все пак всеки кандидат по
процедурата трябва да има визия и да знае към коя точно целева група
5
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от раздел I Разходи за персонал?
Моля, дайте примери, тъй като общия термин „всяко лице“
не дава информация какво следва да се заложи в бюджета в
това перо
2. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и
възнаграждения по реда на ЗДСл на лицата, включени в
заетост по настоящата процедура, които попадат в
посочените дефиниции за неактивни и безработни лица тук следва да се включат брутните възнаграждения на
наетите лица и всички дължими вноски за сметка на
работодателя
върху
договореното
възнаграждение,
съгласно националното законодателство, както следва:
3.3. В точка 2 липсва текста по точка 1 „до 12
месеца“, а в същото време точка 2 цитира именно целевата
група от задължителната дейност „неактивни и безработни
лица“
Означава ли това, че тук липсва ограничението за „до 12
месеца“?

се насочва, предвид това, че дейностите които следва да бъдат
включени в проектното предложение зависят от потребностите на
целевата група и нуждите на социалното предприятие - едни дейности
и мерки са подходящи за хора с увреждания (в т.ч. зависи и от това
какви са уврежданията им – физически, психически, сетивни и др.) и
съвсем други мерки и дейности са подходящи за целева група,
например лица, страдащи от зависимости. Всичко това следва да бъде
описано в проектното предложение, за да може същото да бъде
коректно оценено.

3.4. Моля, уточнете дали в това перо следва да се
заложат разходите за неактивни и безработни лица, които
ще бъдат наети в дадено социално предприятие? Задавам
този въпрос, тъй като дадените пояснения в подточките
към точка 2 звучат като за лица, които са наети, за да
подпомогнат „целевата група“, а не са част от нея –
например текста от подточка 2.1. „Приложни специалисти взаимодействат директно /физически с целевата група“
навежда на мисълта, че тези приложни специалисти НЕ СА
„неактивни и безработни“ (част от целевата група), а лица,
които ще ги подпомагат. Същите по смисъл текстове са
видни и от останалите под-точки.
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2.6 Екип на социалното предприятие
3.5. Какво се разбира под „екип“? Следва ли тук
да се предвидят разходите за екипа по организация и
управление на проекта? Моля, дайте пояснение, тъй като
екип на социалното предприятие на практика ще са всички
лица – работещи и новонаети
Тук отново е видно, че разходите са допустими „за период
до 12 месеца„
3. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и
възнаграждения по реда на ЗДСл на лицата, включени в
заетост по настоящата процедура, които не попадат в
посочените дефиниции за неактивни и безработни лица тук следва да се включат брутните възнаграждения на
наетите лица и всички дължими вноски за сметка на
работодателя
върху
договореното
възнаграждение,
съгласно националното законодателство, както следва:
3.6. В точка 3 отново липсва текста по точка 1 от
Разходи за персонал, ограничаващ възнагражденията „за
период до 12 месеца„
Означава ли това, че тук липсва ограничението за „до 12
месеца“?
3.7. Моля, пояснете по какво точка 3 се различава от
точка 1, а именно в точка 1 са „всяко лице, включено в
заетост при работодател“, а в точка 3 „на лицата, включени
в заетост по настоящата процедура, които не попадат в
посочените дефиниции за неактивни и безработни лица“.
Става ясно, че в точка 3 не следва да се бюджетират
7
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разходи за лицата по точка 2, но не става ясно какво е
различното с лицата по точка 1.
Въпрос 3: В електронния формуляр в ИСУН – секция 11.4 е
записано „ Обосновете подхода, който ще се прилага при
подбора на представителите на целева група, как са
идентифицирани техните нужди и проблеми.„ Това
предполага, че всеки допустим кандидат ще направи
подбор на лицата (в хода на изпълнение на проекта), които
ще наеме. Т.е. към момента на кандидатстване няма как да
предвиди конкретен брой хора с увреждания, например,
или пък да предвиди в коя точка от допустимите разходи за
персонал (точки 1, 2 и 3 в раздел 13.3 Допустими разходи)
да заложи количества и разходи за възнаграждения и
осигуровки.
Моля, пояснете как следва да се калкулира/предвиди броя
на лицата, които хипотетично биха били подбрани за
заетост в социално предприятие и за които следва да се
бюджетира допустим разход в съответните под-раздели на
раздел I Разходи за персонал?
Въпрос

03.02.2017г
6.

Здравейте!
Във връзка с процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на
социалното предприемачество“ имаме следните въпроси:
При бюджетирането на разходите за заплати на лицата от
целевата група, освен брутното възнаграждение по МОД и
осигуровките за сметка на работодателя, допустим разход
ли са и всички доплащания по приложимото национално
законодателство – обезщетения за неизползван отпуск,

Отговор
Да, допустими са. Това следва да бъде описано във формуляра за
кандидатстване секция 7. „План за изпълнение/Дейности по проекта“
в полето „Начин на изпълнение“ (на дейност „Подкрепа за
осигуряване на заетост за период до 12 месеца“). В Указанията за
попълване на формуляра за кандидатстване е посочено какво трябва
да се попълни в това поле - подробно да бъде обоснована
необходимостта от лицата, които се предвижда да бъдат наети по
проекта за всяка дейност, като се посочват длъжност, брой, код по
НКПД, както и да се обосноват разходите, които са заложени в
бюджета на проектното предложение.
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доплащане за прослужено време и пр? В случай, че са
допустим разход, къде в проектното предложение трябва да
посочим как е формиран разходът за заплата (МОД +
доплащане/обезщетения)? Как следва да се опише това?
Предварително благодаря!
Мариана Петрова
05.02.2017г
7.

06.02.2017г
8.

Въпрос

Отговор

Добър вечер. Относно бизнес плана бих искала да попитам
дали би могло да отговаря на критериите на програмата ако
едно новостартиращо социално предприятие произвежда
услуга във вид на социална услуга. Какво имам в предвид?
Ако ние сме център за рехабилитация и назначим лице от
уязвимите групи и оборудваме място за него и го назначим
за масажист и той произвежда услуга, която се продава на
населението би ли се приело по проекта, който
предвиждаме. Ние ще произвеждаме социални услуги,
който ще се продават на населението и средствата от тези
услуги ще служат за дооборудване на центъра и предлагане
и на други услуги.
Благодаря предварително за отговора.
Биляна Атанасова

В съответствие с Условията за кандидатстване (т. 23.4), с оглед
осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, УО няма да
дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на
конкретно проектно предложение.

Въпрос

Отговор

Здравейте, във връзка с процедура „РАЗВИТИЕ НА
СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” имам следните
въпроси:

1) Ако община е собственик на ЕООД – общината и това ЕООД са
свързани предприятия помежду си по смисъла на Регламент (ЕС) №
1407/2013.

1)Ако община е собственик на ЕООД, тя води ли се
свързано предприятие по ЗМСП и регламент 1407/2013

В случай, че кандидат е община – тя, заедно с другите ЕООД, в които
общината е собственик, се явяват свързани предприятия/едно и също
9
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деминимис?
Ако общината е свързано предприятие, то то другите
ЕООД в които тя е собственик явяват ли се свързани
предприятия с кандидата т.е помощите, които са били
отпускани на другите общински ЕООД, кумулират ли се с
помощта на кандидата?
2)Ако за изпълнение на задълженията на лицата от
целевата група е необходим мобилен телефон, той води ли
се допустим разход? Ако бъде закупен телефон, допустими
ли са разходи за месечна такса за телефона и къде се залага
това?
3)Допустимо ли е разход за гориво, ако за предоставянето
на услугата ще се използва превозно средство, което е
собственост на кандидата и ще бъде осигурено от него без
да се залагат разходи за наем в проекта?
4)В определението за социално предприятие е посочено, че
неговата печалба трябва да бъде насочена на първо място
към неговата основна цел.
В тази връзка допустимо ли е социалното предприятие да
бъде структура, която не генерира печалба, но която има
социално въздействие върху уязвими групи?
5) В условията за кандидатстване, относно индикатора за
изпълнение от ред 2 е описано под линия:
При този индикатор следва да бъдат описани всички лица,
включени в заетост по настоящата процедура, които
попадат в посочените дефиниции за неактивни и

предприятие с общината и минималните помощи, които са
отпуснати на другите общински ЕООД, се кумулират с минималната
помощта на общината.
В случай, че кандидат е ЕООД, което е собственост на община, то
това ЕООД не е свързано с останалите ЕООД, собственост на
общината, предвид следното:
Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 критерии за
„едно и също предприятие“ следва да гарантират, че група от
свързани предприятия се разглежда като едно и също предприятие за
целите на прилагането на правилото de minimis, но че предприятия,
които нямат друга връзка помежду си, с изключение на това, че всяко
от тях е пряко свързано с един и същ публичен орган или органи, не
се третират като свързани помежду си. Следователно се отчита
специфичното положение на предприятията, контролирани от един и
същ публичен орган или органи, които могат да разполагат със
самостоятелно правомощие за вземане на решения.
Въпросът Ви относно свързаността по Закона за малките и средни
предприятия не касае настоящата процедура.
2) Да, такъв разход е допустим по процедурата, в случай че е
надлежно обоснован в проектното предложение и следва да бъде
заложен в Раздел II от бюджета „Единна ставка“.
3) Да, такъв разход е допустим по процедурата, в случай че е
надлежно обоснован в проектното предложение и следва да бъде
заложен в Раздел II от бюджета „Единна ставка“.
4) За целите на настоящата процедура „социално предприятие“ е
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безработни лица.
Под всички лица трябва да разбираме само тези включени в
целевата група или тези, които отговарят на критерия за
безработни или неактивни и са назначени във връзка с
дейностите по проекта?
Това уточнение само за индикатора за изпълнение ли се
отнася или и за индикатора за резултат и може ли
индикатора за изпълнение да има по-висока стойност от
този за резултат?
6) В специфичните изисквания за допустимост на
кандидата, като допустими са включени работодатели и
специализирани предприятия на хора с увреждания. В тази
връзка, ако кандидатът отговаря на двете основания, като
какъв
кандидатства
като
работодател,
като
специализирано предприятие, на двете основания
едновременно или решава, кое от двете да избере?
Кандидатът трябва да е вписан в регистъра на Агенция за
хората с увреждания (ако е приложимо). Ако кандидатът
може да избере на кое основание да кандидатства и избере
работодател, то трябва ли да доказва, че е вписан в АХУ?
7) Във връзка с това, дали ще се създава ново или ще се
развива съществуващо социално предприятие въпроса е
следният:
Социалното предприятие, отъждествява
специализираното предприятие?

ли

се

със

предприятие, попадащо в дефиницията, посочена в чл. 2 от Регламент
(ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11
декември 2013 година относно Програма на Европейския съюз за
заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение №
283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за
микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване
„Прогрес”, а именно:
„социално предприятие“ означава предприятие, независимо от
правната му форма, което:
а) в съответствие със своя учредителен договор, устав или друг
правен документ за създаването му, има за основна цел постигането
на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането
на печалба за своите собственици, членове и акционери, и което:
(i) предоставя услуги или стоки, които генерират социална
възвръщаемост и/или
(ii) използва метод за производство на стоки или услуги, който
въплъщава неговата социална цел;
б) използва своята печалба на първо място за постигането на
основната си цел и е въвело предварително определени процедури и
правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и
собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява
основната цел; и
в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, поспециално чрез включване в управлението на работници, клиенти и
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заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност.
Допустими са дейности, насочени към осигуряване на
подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на
вече
съществуващи
социални
предприятия,
специализирани предприятия и кооперации на хора с
увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез....
Означава ли, че щом е специализирано предприятие, то
задължително трябва да разширява дейността си или може
да създаде ново социално предприятие?
8) В определението за социално предприятие е описано
следното:
социално предприятие“ означава предприятие, независимо
от правната му форма, което:
а) в съответствие със своя учредителен договор, устав или
друг правен документ за създаването му, има за основна
цел постигането на измеримо, положително социално
въздействие, а не генерирането на печалба за своите
собственици, членове и акционери, и което:
(i) предоставя услуги или стоки, които генерират социална
възвръщаемост и/или
(ii) използва метод за производство на стоки или услуги,
който въплъщава неговата социална цел;
Да разбираме ли, че не е задължително предприятието да
генерира печалба, а може само да използва метод за
производство на стоки или услуги, който въплъщава
неговата социална цел и ако да, то подточка б) "използва
своята печалба на първо място за постигането на основната

Трите условия, посочени в определението са кумулативни.
5) Уточнението е валидно и към индикатора за изпълнение и към този
за резултат. Към индикатора е дадено пояснение, че всички лица,
които са включени в заетост по настоящата процедура и отговарят на
посочените дефиниции за неактивни и безработни лица следва да
бъдат включени в него. Стойностите на индикаторите се опредeлят от
кандидатите по процедурата и е допустимо стойността на индикатора
за резултат да бъде по-малка от тази на индикатора за изпълнение.
6) Кандидатът следва сам да посочи в какво качество кандидатства,
като в Декларацията за социално предприятие е посочено, че може да
кандидатства и в повече от едно качество. В случай, че кандидат
посочи, че кандидатства в качеството си на специализирано
предприятие на хора с увреждания, то тогава следва да бъде вписан в
Регистъра на Агенцията за хора с увреждания (АХУ). В случай че
посочи, че кандидатства само в качеството си на работодател, то
тогава изискването за регистрация в АХУ е неприложимо.
7) Социалното предприятие не се отъждествява със специализирано
предприятие на хора с увреждания. Социално предприятие по
настоящата процедура е това, което попада в посочената, в Условията
за кандидатстване дефиниция, и може да докаже това чрез
представянето на съответни документи. В този смисъл това дали
предприятието разширява дейността си или създава ново социално
предприятие зависи от това дали към момента на кандидатстване
специализираното предприятие за хора с увреждания попада в
посочената в Условията за кандидатстване дефиниция за социално
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си цел и е въвело предварително определени процедури и
правила относно всяко разпределяне на печалба между
акционери и собственици, което гарантира, че това
разпределяне не накърнява основната цел" ще бъде ли
спазена?

9)Под социална възвращаемост следва да се разбира
действия и/или дейности, насочени към подобряване
качеството на живот на уязвими групи.
Трябва ли да бъдат уязвимите групи включени като целева
група в проекта или може това да са нови целеви групи?
Може ли да разбираме, че предостявянето на услуги или
стоки води до генериране на печалба, която да бъде
инвестирана в дейности, насочени към подобряване
качеството на живот на уязвими групи т.е. социална
възвращаемост?
10) Под понятието „на първо място“ следва да се разбира
минимум 51 % от печалбата, която трябва да се насочва
към основната цел на социалното предприятие. Това
означава ли, че останалите 49% могат да се използват от
предприятието за други цели - дали за благотворителност,
дали за печалба на собсвениците, дали за инвестиция или
за други дейности?
11) Осигуряване на наставник - допустимо ли е това да
бъде безработно лице и то включва ли се в индикаторите за
изпълнение и резултат от ред 2?

предприятие или не.
8) Моля, вижте отговора на въпрос №4. Социалното предприятие
трябва да работи за постигане на печалба, но наличието на печалба не
е определящо за това дали предприятието е социално или не.
Основната цел на предприятието трябва да бъде насочена към
постигане на положително измеримо социално въздействие, а не към
генерирането на печалбата, която да се разпределя между неговите
собственици.
9) Социалната възвращаемост може да бъде насочена към
подобряване качеството на живот на други уязвими групи, в случай че
това е посочено в основната цел на социалното предприятие, която от
своя страна следва да води до постигане на измеримо, положително
социално въздействие.
10) Да, изискването е минимум 51% от печалбата да се насочва към
основната цел на социалното предприятие.
11) Да, допустимо е и след като това лице отговаря на дефиницията за
безработно лице следва да бъдe включено в индикаторите по
процедурата.
12) Да, допустимо е. Лица от последните две целеви групи могат да
участват в дейности – дейност 1 “Психологическо подпомагане и
мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост“,
дейност 6 „Предоставяне на обучения за повишаване на
управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на
управление на социалните предприятия, специализираните
предприятия и кооперациите на хора с увреждания в зависимост от
функциите, които изпълняват или се предвижда да изпълняват лицата,
13
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12) Кандидатът следва да осигури заетост за период до 12
месеца на лица от допустима целева група – хора с
увреждания и лица в неравностойно положение на пазара
на труда и други социално изключени лица (неактивни и
безработни лица).
Допустими целеви групи по настоящата процедура са:
Хора с увреждания; Лица в неравностойно положение на
пазара на труда и други социално изключени лица;
Представители на различни общности, заети в социалните
предприятия, кооперации и специализирани предприятия
за хора с увреждания; Лица, заети в институции и
организации, свързани със социалното предприемачество.

заети в социалните предприятия“, дейност 8 “Проучване на търсенето
и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и
предоставяните услуги“ и дейност 9 „Социален маркетинг и
популяризиране на социалната икономика и социалното
предприемачество“.
13) Да, опитът като управител на предприятие се приема за
управленски опит.
Да, уточнението относно опита в изпълнение на дейности като тези,
включени в проектното предложение за кандидата съвпада и с
уточнението за опит на законния представител на кандидата.

Допустимо ли е последните две целеви групи да се
включват в дейности извън задължителната за наемане на
нови лица и кои са тези допустими дейности ?
13) Законният представител на организацията (управител,
прокурист и др.)/ собственика на капитала на
организацията има опит в организация и/или управление на
проекти, и/или управленски опит/или опит в изпълнение на
дейности, като тези включени в проектното предложение
поне две години.
Под управленски опит какво се има предвид? Приема ли се
опит като управител на предприятие?
Опит в изпълнение на дейности като тези включени в
проекта на законния представител съвпада ли с
уточнението за опит, което е посочено в раздела за опит на
14
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кандидата на ТФО?

9.

10.

Поздрави:
Х.Минчев
Здравейте,
Имаме следните 2 въпроса относно кандидатстване по
процедурата:
1.
Разходите за екипа по проекта (ръководител,
координатор, счетоводител) влизат ли в разходите за
персонал, както е описано в 2.6 Екип на социалното
предприятие от I. Разходи за персонал или се залагат в II.
Единна ставка, Други разходи от 40-те на сто от
допустимите преки разходи по проекта? Ако са в т.2.6 Екип
на социалното предприятие, моля потвърдете дали също
могат да се заложат със ставките 10лв., 8лв., 6лв.,
съответно за ръководител, координатор, счетоводител.
2.
Ако новонает служител е лице с увреждане,
възможно ли е за него да бъде осигурен социален асистент,
на който също да бъдат заложени разходи за
възнаграждения?
Благодарим предварително!
Караиванова
1.
Когато кандидатът е община/район на община,
автобиографията на кмета ли се прилага към проектното
предложение?
2.
Прилагайки
автобиографията
на
законният
представител на кандидата, това означава ли, че той ще е
ръководител на проекта? И в този случай описва ли се в т.9
ЕКИП от Формуляра за кандидатстване?

1. В разходите за екипа на социалното предприятие не следва да се
залагат разходи за екипа за организация и управление на проекта –
изрично е посочено, че разходите за екипа за организация и
управление на проекта са част от опростените разходи и следва да
се залагат в бюджетен раздел II „Единна ставка“. Разходите за
екипа на социалното предприятие включват разходи като
например – ръководител на социалното предприятие,
счетоводител на социалното предприятие и др. Разходите за тези
лица могат да бъдат заложени в бюджетни пера 2.6 или 3.6 в
зависимост от това дали лицата попадат или не попадат в
посочените дефиниции за неактивни и безработни лица. В случай,
че лицата са част са част от целевата група – хора с увреждания и
лица в неравностойно положение на пазара на труда и други
социално изключени лица, разходите за тях могат да бъдат
заложени в бюджетно перо 1/1.1.
2. Да, такъв разход е допустим по процедурата, в случай, че е
надлежно описан и обоснован в проектното предложение.
1. Да.
2. Не, автобиографията на законния представител на кандидата се
изисква с цел оценка на капацитета на организацията. Ръководителят
на проекта не е обект на оценка. В Указанията за попълване на
формуляра, във връзка със секция 9 „Екип“ е посочено следното:
15
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3.
В т.9 ЕКИП от Формуляра за кандидатстване,
описват ли се експертите, които ще се наемат по т.2 и т.3 от
бюджетно перо I РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ или се
описват само лицата, които ще бъдат пряко отговорни за
управлението на проектните дейности?
4.
След като дейността за организация и управление на
проектните дейности е с декларативен характер, описва ли
се екипа в т.9 ЕКИП от Формуляра за кандидатстване?
5.
Имаме ли право да възложим управлението на
проектните дейности на специализирана консултантска
фирма или сме задължени да наемем експерти на
граждански договор?
6.
Допустими ли са разходи за извършване на услуги
за изготвяне на документация за процедури по ЗОП и
ПМС?
11.

Здравейте,
Имаме
следните
въпроси
касаещи
процедура
BG05M9OP001-2.007
Развитие
на
социалното
предприемачество:
1. Могат ли съществуващи социални предприятия, които не
са получавали финансова помощ през програмен период
2007-2013г, да кандидатстват в настоящият прием по
процедура BG05M9OP001-2.007 - Развитие на социалното
предприемачество за разходи от бюджетно перо“ 4.2.
Други разходи“ в това число: оборудване за новите работни
места, разходи за наеми, разходи за консумативи, разходи
за командировки и т.н. Или могат да кандидатстват
единствено за разкриване на нови работни места (тоест
само за трудови възнаграждения на новоназначените по
проект служители)?

В това поле трябва да попълните информация за законния
представител на кандидата (управител, прокурист и др.)/собственика
на капитала – като име, в позиция по проекта следва да се посочи
позицията на лицето в организацията, а в полето квалификация и
отговорности следва да се посочат квалификацията и отговорностите
на лицето в организацията. Тези полета са задължителни, и в случай
че не са попълнени системата няма да позволи подаване на
проектното предложение.
3./4. Експертите по бюджетни пера 2 и 3, както и екипа за организация
и управление на проекта не е необходимо да бъдат описвани в секция
9 от Формуляра за кандидатстване. Моля, вижте отговора на
предходния въпрос.
5. УО няма изисквания в тази връзка – това е решение на кандидата.
6. Да, допустими са. Разходите за организация и управление на
проекта са допустими в раздел „Единна ставка“.
1. Съществуващи социални предприятия могат да кандидатстват за
посочените в т. 4.2 разходи, но тези разходи трябва да са насочени
и свързани с новоразкритите работни места. Моля, да имате
предвид, че по проектното предложение не трябва да се допуска
двойно финансиране, както и че разходите, свързани с изпълнение
на проектното предложение по настоящата процедура не трябва по
никакъв начин да се дублират с дейността на съществуващото към
момента предприятие, което ще бъде проследявано в хода на
изпълнение на проекта.
2. В случай, че разходът за ДДС е недопустим разход за
финансиране по съответната процедура, то той не следва да бъде
заложен в бюджета на проектното предложение. Моля, запознайте
се Указанието, което е публикувано в папка Приложения за
информация по настоящата процедура.
3. В бюджетен раздел I „Разходи за персонал“ се залагат само
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2. Когато кандидатът е регистриран по ЗДДС и ДДС по
същество е недопустим за субсидиране разход, то в
бюджета на проектното предложение как следва да се
залагат сумите, със или без включено ДДС?
3. В Разходите за персонал, бюджетни редове 2 и 3
(подредове 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.,2.5.,2.7. 3.1,3.2., 3.3., 3.4, 3.5,
3.7. ), могат ли да се залагат възнаграждения за специалист
по граждански договор. Ако отговорът е ДА, то моля
потвърдете, че базата на която те трябва да се изчисляват
са: - „Приложение Н- ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ДОПУСТИМИТЕ ПОЧАСОВИ СТАВКИ“ и Методология
за регламентиране на възнагражденията?
4. Ако в цитираните бюджетни редове в т.3, не е възможно
залагане на възнаграждения по граждански договор, то
моля пояснете по какъв начин ще се определят
възнагражденията на лицата попадащи в тези категории, за
какъв период те ще могат да бъдат наемани, какъв процент
от работната им заплата ще бъде субсидиран? Принципа за
определеня на възнаграждението съгласно МОД, валиден
ли е и тук или се следват други правила? Ако да, какви са
те?
5. Кои стойности трябва да се вписват в индикаторите от
ред 2 за изпълнение и резултат:
А) стойността съответстваща на броя на наетите в
бюджетен ред 1
Б) стойността съответстваща на броя на наетите в
бюджетни редове 1 и 2
В) стойността съответстваща на броя на наетите в
бюджетни редове 1, 2 и 3
6. Условията за устойчивост на проекта (запазване на
минимум 50% от работните места за период от минимум 6

разходите за трудови договори. Всички останали разходи следва
да бъдат заложени в раздел II „Единна ставка“.
4. В т. 13.3 „Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване е
посочено следното:
„Планирането и отчитането на разходите за възнаграждения по
бюджетни пера 2 и 3 (в случаите, в които не са обвързани с МОД или
МРЗ) следва да бъде съобразено с Методологията за регламентиране
на възнагражденията по ОПРЧР 2014-2020 г. като размерът на
почасовото заплащане на наетите по проекта лица не може да бъде повисок от размера на почасовото им заплащане, определен с акта за
назначаването им или с основния им трудов договор и да не бъде повисок от стойностите, заложени в Таблицата за определяне на
допустимите почасови ставки (Приложение Н) – Приложение за
информация към Условията за кандидатстване.“
За бюджетни пера 2.7 и 3.7 е указано „Наставници, които ще
подпомагат новоназначените лица за период до 6 месеца, при месечно
възнаграждение в размер на ½ от минималната работна заплата,
установена за страната и всички дължими вноски за сметка на
работодателя, съгласно националното законодателство.“
За останалите категории служители, това за какъв период ще бъдат
наети, зависи изцяло от ангажираността им по проекта. Моля,
обърнете внимание, че разходите за персонал са допустими след
създаване на социалното предприятие.
Допустими за финансиране са само разходите за заплати на
персонала/експертите, които са пряко свързани с изпълнението на
преките дейности по проекта.
5. В индикаторите се залагат всички лица, включени в заетост по
настоящата процедура, които попадат в посочените в Условията за
кандидатстване дефиниции за неактивни и безработни лица.
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месеца) се отнася до:
А) броя на наетите в бюджетен ред 1
Б) броя на наетите на наетите в бюджетни редове 1 и 2
В) броя на наетите на наетите в бюджетни редове 1, 2 и 3
7. Следва ли да се разбира, че в бюджетен ред 3, могат да
бъдат наети на трудов или граждански договор
небезработни лица, тоест такива, които към датата на
сключване на договор с бенефициента имат трудови
правоотношения с друг или същият работодател?
8. Може ли съществуващ служител на даден бенефициент
да бъде преназначен по бюджетно перо 3, за да изпълнява
функции свързани със социалното предприятие? Например
ако бенефициента има наличен счетоводител, той може ли
да бъде назначен с допълнителен трудов договор или
допълнителнио споразумение по проекта, за да обслужва
нуждите на социалното предприятие?
С Уважение,
Ирина Стоянова

6. Условията за устойчивост на проекта (запазване на минимум 50%
от работните места за период от минимум 6 месеца) се отнася до
броя на наетите в бюджетен ред 1.
В т. 23.2 от Условията за кандидатстване, както и в чл. 3.20.1 от
Административни договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ ясно е посочено следното:
Бенефициентът се задължава да запази функционирането на
социалното предприятие, както и заетостта на минимум 50
процента от новоназначените представители на целевата група
по бюджетно перо 1. „Разходи за трудови възнаграждения по реда
на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко лице, включено
в заетост при работодател - в размер на 100 % от сумата на
минималния осигурителен доход за съответната длъжност и
всички дължими вноски за сметка на работодателя върху
договореното възнаграждение“ за период не по-малко от 6 месеца
след приключване на проектните дейности. (периодът следва да
бъде в човекомесеци).
7. Да, в бюджетно перо 3 „Разходи за трудови възнаграждения по
реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на лицата,
включени в заетост по настоящата процедура, които не попадат в
посочените дефиниции за неактивни и безработни лица“ могат да
бъдат включени лица, които не попадат в посочените дефиниции
за активни и безработни лица, но същите трябва да бъдат
назначени на трудов договор.
8. Да, допустимо е. Относно това какъв процент от работната заплата
ще бъде субсидиран, моля запознайте с Методологията за
регламентиране на възнагражденията по ОПРЧР 2014-2020 г.
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12.

Здравейте във връзка с отворена процедура за
кандидатстване
"Развитие
на
социалното
предприемачество" имаме следните въпрси:
1. Във връзка с определението за безработно лице в
условията за кандидатстване – „лице което не работи,
търси работа и има готовност да започне работа. Лицата,
които са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ към
Агенция по заетостта винаги се считат за безработни, дори
да не отговарят на всички три критерии едновременно“, ще
се счита ли допустимо за целевата група лице,
регистрирано в дирекция „Бюро по труда“ като заето?
2. Допустима ли ще бъде дистанционната форма на заетост
и предоставяне на обучение на лицата от целевата група?
3. Допустимо ли е да се предостави обучение само на част
от новонаетите лица от целевата група?
4. Допустимо ли е член на управителния съвет на
сдружението, което ще управлява проекта, да бъде
включено в заетостта и целевата група?

1. Не, не е допустимо заето лице да бъде включено в дейност 7
„Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца“.
Лице, което е регистрирано в ДБТ в качеството му на безработно
лице е допустима целева група по процедурата.
2. В Условията за кандидатстване към дейност 3 „Предоставяне на
обучения на лицата, за които е осигурена заетост в бюджетен ред 1
в социалните предприятия, специализираните предприятия и
кооперациите на хора с увреждания“ е посочено, че по настоящата
процедура
дистанционни
обучения
по
професионална
квалификация могат да бъдат допускани ако лицата от целевата
група- хора с увреждания - имат специфични нужди, които
обуславят необходимостта от дистанционното обучение, в
случаите когато по друг начин не може да бъде реализирано в
присъствена форма, спецификата на обученията го налага и при
спазване на изискванията на ЗПОО. Въпросът Ви за дистанционна
форма на заетост е неясен - ако имате предвид надомна работа –
да, допустимо е.
3. Да, допустимо е. Преценката за необходимостта на обученията е на
кандидата по процедурата и потребностите му.
4. Да, допустимо е.

Благодаря!
Галя Генова
Сдружение Академия
Дълголетие

за

образователни

иновации

-
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13.

Здравейте,

Моля, вижте отговора на въпрос № 8, т. 4 и т. 8.

във връзка с отворена процедура за набиране на проектни
предложения "„Развитие на социалното предприемачество“
имам следния въпрос:
В дефиницията за Социално предприятие на стр. 14 от
Условията за кандидатстване и посоченото обяснение за
социална възвръщаемост, а именно:
"Под социална възвращаемост следва да се разбира
действия и/или дейности, насочени към подобряване
качеството на живот на уязвими групи Под социална
възвращаемост не се разбира и не следва да се включват
дарения и благотворителност."
следва ли да се разбира, че социалното предприятие трябва
да създаде звено/дейност, което да предоставя стоки и/или
услуги, т.е. следва ли предприятието да не се издържа с
дарения и благотворителност, а да осъществява собствена
стопанска дейност, за да бъде допустимо по процедурата?

-Поздрави,
Елена Ангелова
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Въпрос

07.02.2017г
14.

Здравейте,
Във връзка с публикувани Условия за кандидатстване по
процедура BG05M9OP001- 2.007 „Развитие на социалното
предприемачество”, моля за следните разяснения:
1.
В случай, че предприятието декларира към момента
на кандидатстване, че има статут на социално, ще отговаря
ли на изискването за новосъздадено? Счита ли се за
новосъздадено
социално
предприятие,
което
е
регистрирано през м. юли 2016 г.?
2.
С какви документи кандидатът удостоверява статута
си на социално предприятие? Необходима ли е регистрация
в АСП, ДАЗД, АЗХ или друга институция?
3.
По какъв начин УО очаква да бъде изпълнено
изискването
за
„Опит
на
кандидата
и
партньора/партньорите в управлението на проекти и/или
опит в изпълнение на дейности, като тези включени в
проектното предложение през последните 5 години“ за
новосъздадени социални предприятия? Не противоречи ли
този критерий за оценка на изискването за създаване на
ново социално предприятие – „новосформирана и/или
неразвиваща дейност като социално предприятие до този
момент организация“?
4.
В рамките на дейност „Социален маркетинг и
популяризиране на социалната икономика и социалното
предприемачество“ и/или дейност „Проучване на търсенето
и възможностите за пазарна реализация на изработваните
стоки и предоставяните услуги“ допустим разходи ли ще

Отговор
1. След като кандидатът декларира, че попада в определението за
социално предприятие (и разполага с документи, с които преди
подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ ще успее да докаже, че попада в посоченото в
Условията за кандидатстване определение), то същото не е
новосъздадено, а съществуващо такова.
В Условията за кандидатстване е посочено, че за целите на
настоящата процедура новорегистрирана/новосъздадена е всяка
организация, която е регистрирана през последните 12 месеца,
считано от датата на подаване на проектното предложение, но това е
във връзка с оценката на финансов капацитет и изискванията за ОПР
и баланс, които следва да бъдат представени и периода им. Посочено
е, че в случай, че организацията е новосъздадена, то ОПР и баланс
във връзка с оценката на финансов капацитет следва да бъдат за
периода от датата на създаване на организацията –до момента на
кандидатстване.
2. Не е необходима регистрация в АСП, ДАЗД или АХУ, за да се
приеме, че предприятието е социално предприятие. Изисква се
предприятието да представи документи като устав или друг
учредителен документ/и, от който/които да е видно, че
предприятието-кандидат попада в посоченото в Условията за
кандидатстване определение.
В допълнение регистрация в АСП (лиценз от ДАЗД) или АХУ ще се
изисква само по отношение на това дали кандидатът е допустим – т.е.
ако кандидатът заяви в Декларацията за социално предприятие, че
кандидатства в качеството си на доставчик на социални услуги, в този
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бъде създаване и поддържане на интернет/Facebook случай се изисква кандидатът да бъде регистриран в АСП (лицензиран
страница, използване на Google Adwords или други уеб- от ДАЗД – ако е приложимо), за да се удостовери, че действително
базирани комуникационни канали?
кандидатът е доставчик на социални услуги. Аналогичен е подходът и
например ако кандидатът посочи, че кандидатства в качеството си на
Благодаря!
специализирано предприятие на хора с увреждания - това дали е
вписан в Регистъра на АХУ ще бъде проверено, но моля обърнете
внимание на следното: тези изисквания са свързани с допустимостта
на кандидата, а не са определящи за това дали предприятието е
социално такова или не. Ако кандидат посочи, че кандидатства в
качеството си на работодател – то тогава няма да се изискват от него
документи от гореописаните институции.
3. Съгласно Условията за кандидатстване ново социално предприятие
означава новосформирана и/или неразвиваща дейност като
социално предприятие до този момент организация, която ще
създаде социално предприятие в структурата на организацията
кандидат и чрез настоящата процедура и то ще започне да
функционира като такова чрез настоящото проектно предложение.
В тази връзка на оценка подлежи опитът на организацията-кандидат.
УО предоставя скала за оценка, според която има различни хипотези
и съответно различен брой точки. Предоставени са достатъчно
възможности,
при
оценката
на
опита,
както
на
кандидатите/партньорите, така и при оценката на законния
представител на кандидата. Ако кандидатът няма опит в сходни
дейности като тези в проектното предложение, ще се оценява опит в
изпълнение на проекти.
4. Такъв разход е допустим по процедурата, но това дали ще бъде
одобрен за конкретно проектно предложение зависи от начина по
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който е описан и обоснован в проектното предложение.
15.

Здравейте,
Имам два въпроса във връзка с отворената за
кандидатстване процедура BG05M9OP001-2.007 - Развитие
на социалното предприемачество
1. Единият от предвидените партньори има следната
управленска структура според учредителните си
документи:
1.1. настоятелство - върховен колективен орган
1.2. директор - едноличен управителен орган
Въпрос: В този случай, необходимо ли е да бъде подавана
декларация от чреновете на настоятелството при
положение, че организацията се управлява еднолично от
директора?
2. Единият от партньорите по проекта има издаден КЕП,
възможно ли е проектът да се подаде чрез неговия КЕП или
водещата организация трябва да има собствен?

1. Да, необходимо е членовете на настоятелството да попълнят
декларация
на
кандидата/партньора
като
декларират
обстоятелствата единствено по т.2 от нея.
2. В случай, че проектното предложение ще бъде подадено с КЕП на
партньорската организация, то следва да има нотариално заверено
пълномощно от представляващия/ите организацията-кандидат,
което да е с дата преди подаването на проектното предложение.
Пълномощното трябва да бъде прикачено в информационната
система ИСУН2020.

Благодаря,
Яна Рупева
Директор "Дарителски услуги"
Фондация BCause

16.

Здравейте,
Във връзка с обявената процедура BG05M9OP001-2.007
„Развитие на социалното предприемачество“ на ОП

1. Да, допустимо е.
2. В бюджетно перо 1/1.1. се залагат разходите за лицата от дейност
7 „Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца“. В
бюджетни пера 2 и 3 се залагат разходи за лица, които подпомагат
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„Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, моля, да
предоставите разяснения по следните въпроси:
1.
Допустимо ли е
по настоящата процедура
управител на дружеството, който едновременно с това е и
съдружник с 50% дял от капитала, да получава
възнаграждение като Ръководител на проект?
2.
Моля да предоставите допълнителни разяснения по
начина на бюджетиране на разходите за персонал в
съответните бюджетни пера:
Бюджетно перо № 1 „Разходи за трудови възнаграждения
по реда на КТ и ЗДСл за всяко лице, включено в заетост
при работодател – в размер на 100% от сумата на МОД за
съответната длъжност за период до 12 месеца:
Възнагражденията на коя от целевите групи на
програма се бюджетират тук: хора с увреждания или лица в
неравностойно положение на пазара на труда и други
социално изключени лица, преминали през обучения по
Дейност № 3, или и представители и на двете целеви
групи?
Допустимо ли е 10% завишение на разхода на
възнаграждения в случай на промяна на МОД за
съответните длъжности пред следваща календарна година?
Бюджетно перо № 2 „Разходи за трудови възнаграждения
по реда на КТ и ЗДСл на лицата, включени в заетост, които
попадат в посочените дефиниции за неактивни и
безработни лица:
Възнагражденията на коя от целевите групи на
програмата се бюджетират тук: само на целеви групи,
попадащи в дефиницията на неактивни и безработни лица
и/или са допустими и представители на останалите целеви
групи?

дейността на социалното предприятие, без да са част от лицата по
задължителната дейност 7 „Подкрепа за осигуряване на заетост за
период до 12 месеца“. В бюджетни пера 2 и 3 могат да бъдат
включени например обучители, психолози, и др. лица (в
зависимост от предвидените дейности по проектното
предложение), които имат за цел да подпомагат лицата, които са
назначени на работа в социалното предприятие – по
задължителната дейност (дейност 7), както и лица, ангажирани в
изпълнението на други преки дейности по проекта, като например
в дейност 8 „Проучване на търсенето и възможностите за пазарна
реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги“ и
дейност 9 „Социален маркетинг и популяризиране на социалната
икономика и социалното предприемачество“. Те следва да бъдат
заложени в бюджетен ред 2 или в бюджетен ред 3, в зависимост от
това дали попадат в дефинициите за неактивни и безработни лица
към момента на назначаване или не, т.е. дали трябва бъдат
включени към индикаторите или не.
Допустимо е да се планира резерв във връзка с евентуална промяна на
МРЗ/МОД.
3. В бюджетен раздел II „Единна ставка“ единственото допълнително
процентно ограничение, което е заложено и следва да бъде
спазвано е това за разходите по правилата на ЕФРР. Няма
конкретно процентно ограничение на разходите за информация и
комуникация. Ако кандидатът предвижда такива разходи, същите
могат да бъдат заложени в раздел II. “ЕДИННА СТАВКА”,
бюджетен ред 4.2. “Други разходи”. Разходите в този раздел са в
размер на 40 % от допустимите преки разходи за персонал,
съгласно чл. 6, ал. 1 от ПМС № 189/28.07.2016 г. Дейностите за
информация и комуникация трябва да отговарят на условията и
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Допустимо ли е 10% завишение на разхода на
възнаграждения в случай на промяна на МОД за
съответните длъжности пред следваща календарна година?
Бюджетно перо № 3 „Разходи за трудови възнаграждения
по реда на КТ и ЗДСл на лицата, включени в заетост, които
не попадат в посочените дефиниции за неактивни и
безработни лица:
Възнагражденията на коя от целевите групи по
програмата се бюджетират тук?
Допустимо ли е 10% завишение на разхода на
възнаграждения в случай на промяна на МОД за
съответните длъжности пред следваща календарна година?
3.
Приложими ли са към настоящата процедура
определените с чл. 7 на ПМС № 189/28.07.2016 г. ставки за
разходите за публичност и информация на проекта „до 2 на
сто от общите допустими разходи за проекти, при които
размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата
равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите
допустими разходи - за всички останали проекти“?

17.

Гергана Коджейкова
Експерт „Европейски проекти и програми“
Уважаеми господа,
Имаме въпрос по следната процедура:
BG05M9OP001-2.007
Развитие
на
социалното
предприемачество
При попълване на формуляра в Условията за
кандидатстване е уточнено, че дейностите за информация и
комуникация, както и за управление на проекта не бива да
се
описват
отделно
в
раздела
"План
за

изискванията, описани в Единен наръчник на бенефициента за
прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020
г., публикуван на интернет страницата на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Допълнителни указания относно отчитането на разходите с единна
ставка
ще бъдат дадени в Ръководство за бенефициенти за
изпълнение на договори по процедура BG05M9OP001-2.007
„Развитие на социалното предприемачество“.

Обърнете внимание, че по настоящата процедура в Указанието за
попълване на формуляра за кандидатстване е заложено, че полето
„Стойност“, което е налично към всяка дейност в секция 7 „План за
изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване в
информационна система ИСУН2020 трябва да бъде попълнено със
стойност 0.00. В тази връзка не е необходимо да има засичане между
бюджета на проектното предложение и посочените стойности по
дейности.
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изпълнение/дейности по проекта", а да се декларира
изпълнението им в раздел 11.
При това положение сборът от стойностите на другите
дейности не съответства на общата стойност на бюджета
поради факта, че в бюджета са заложени и разходи за
информация и комуникация и за управление на проекта.
Как да попълним формуляра коректно и къде освен в
бюджета да опишем разходите за тези две дейности?
С уважение,
Юлия Михайлова

18.

Здравейте,
Във връзка с процедура "Развитие на
предприемачество" имам следният въпрос:

социалното

Допустими целеви групи по настоящата процедура са:
- Хора с увреждания- (Лица с трайна физическа,
психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност,
която при взаимодействие с различни пречки би могла да
възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в
обществото, равноправно с останалите).

В бюджетно перо 1/1.1. се залагат разходите за лицата от дейност 7
„Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца“. В
бюджетни пера 2 и 3 се залагат разходи за лица, които подпомагат
дейността на социалното предприятие, без да са част от лицата по
задължителната дейност 7 „Подкрепа за осигуряване на заетост за
период до 12 месеца“. В бюджетни пера 2 и 3 могат да бъдат
включени например обучители, психолози, и др. лица (в зависимост
от предвидените дейности по проектното предложение), които имат за
цел да подпомагат лицата, които са назначени на работа в социалното
предприятие – по задължителната дейност (дейност 7), както и лица,
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- Лица в неравностойно положение на пазара на труда и
други социално изключени лица- (безработни лица с пониска конкурентоспособност на пазара на труда, в които се
включват: безработни младежи (това са младежи до 29
годишна възраст включително. Възрастта на участниците
се изчислява спрямо датата на включване в дейности по
операцията.); безработни младежи с трайни увреждания;
безработни младежи от социални заведения, завършили
образованието си; продължително безработни лица (това са
лица, които са безработни в период, по-дълъг от 12
месеца); безработни лица с трайни увреждания; безработни
лица - самотни родители (осиновители) и/или майки
(осиновителки) с деца до 5-годишна възраст; безработни
лица, изтърпели наказание лишаване от свобода;
безработни над 54-годишна възраст; безработни лица с
основно или по-ниско образование и без професионална
квалификация; други групи безработни лица – зависими,
бездомни лица, лица без никакво образование и лица,
пострадали от насилие).
- Представители на различни общности, заети в социалните
предприятия, кооперации и специализирани предприятия
за хора с увреждания;
- Лица, заети в институции и организации, свързани със
социалното предприемачество.

ангажирани в изпълнението на други преки дейности по проекта, като
например в дейност 8 „Проучване на търсенето и възможностите за
пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги“
и дейност 9 „Социален маркетинг и популяризиране на социалната
икономика и социалното предприемачество“. Те следва да бъдат
заложени в бюджетен ред 2 или в бюджетен ред 3, в зависимост от
това дали попадат в дефинициите за неактивни и безработни лица към
момента на назначаване или не, т.е. дали трябва бъдат включени към
индикаторите или не.

Съгласно условията за кандидатстване, в раздел разходи за
персонал в точка 1./1.1 Разходи за трудови възнаграждения
по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко
лице, включено в заетост при работодател - в размер на 100
% от сумата на минималния осигурителен доход за
съответната длъжност (по професии в съответствие с
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НКПД 2011 г.) и всички дължими вноски за сметка на
работодателя
върху
договореното
възнаграждение,
съгласно националното законодателство, за период до 12
месеца, от тук следва да заложим трудови възнаграждения
на лицата от целевите групи, които ще се наемат.
2. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и
възнаграждения по реда на ЗДСл на лицата, включени в
заетост по настоящата процедура, които попадат в
посочените дефиниции за неактивни и безработни лица тук следва да се включат брутните възнаграждения на
наетите лица и всички дължими вноски за сметка на
работодателя
върху
договореното
възнаграждение,
съгласно националното законодателство, както следва:
2.1 Приложни специалисти
2.2 Консултанти
2.3. Обучители приложни / професионални дейности
2.4 Обучители ключови компетенции
2.5 Помощен персонал
2.6 Екип на социалното предприятие- в размер на 100 % от
сумата на минималния осигурителен доход за съответната
длъжност (по професии в съответствие с НКПД 2011 г.) и
всички дължими вноски за сметка на работодателя върху
договореното възнаграждение, съгласно националното
законодателство, за период до 12 месеца.
2.7 Наставници
От описанието, става ясно, че се залага трудови
възнаграждения на лицата които са включени в заетост по
настоящата процедура и попадат в посочените дефиниции
за неактивни и безработни лица, т.е. те също влизат в
подразделите на целевата група: Лица в неравностойно
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положение на пазара на труда и други социално изключени
лица- продължително безработни лица (това са лица, които
са безработни в период, по-дълъг от 12 месеца. В
описанието на всяка една от изброените длъжности става
ясно, че това са специалисти, които ще работят с целевата
група, с изключение на точка 2.6.
3. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и
възнаграждения по реда на ЗДСл на лицата, включени в
заетост по настоящата процедура, които не попадат в
посочените дефиниции за неактивни и безработни лица тук следва да се включат брутните възнаграждения на
наетите лица и всички дължими вноски за сметка на
работодателя
върху
договореното
възнаграждение,
съгласно националното законодателство, както следва:
3.1 Приложни специалисти
3.2 Консултанти
3.3. Обучители приложни / професионални дейности
3.4 Обучители ключови компетенции
3.5 Помощен персонал
3.6 Екип на социалното предприятие- в размер на 100 % от
сумата на минималния осигурителен доход за съответната
длъжност (по професии в съответствие с НКПД 2011 г.) и
всички дължими вноски за сметка на работодателя върху
договореното възнаграждение, съгласно националното
законодателство, за период до 12 месеца
3.7 Наставници
От описанието, става ясно, че отново се залага трудови
възнаграждения на лицата които са включени в заетост по
настоящата процедура, но не попадат в посочените
дефиниции за неактивни и безработни лица.
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От това следва ли, че попадат в другите 3 целевите групи,
имайки предвид точка 3.6 Екип на социалното
предприятие.
Моля, за Вашето разяснение за всяка една от точките на
това бюджетно перо, за да може коректно да заложим в
проектното предложение този вид разход.

19.

С Уважение,
Ст. Димитрова
Здравейте,
Получихме въпрос от няколко общини от област Смолян,
които биха искали да кандидатстват по процедурата
„Развитие на социалното предприемачество“.
Въпросите са: 1.„Възможно ли е да се кандидатства с вече
съществуващо социално предприятие, което обаче през
последните две години не е осъществявало дейност?“ 2.
„Кандидатстването с такова предприятие, би ли се отразило
на оценката на проектното предложение?“

1. Да, възможно е да се кандидатства с вече съществуващо социално
предприятие - това е решение на кандидата.
2. Да, това има отношение и би могло да се отрази на оценката,
предвид това, че във Формуляра за кандидатстване и респективно
в Методологията за оценка на проектното предложение е
заложено изискване за описание и съответно оценка на това какво
представлява социалното предприятие, към кого е насочено, какво
налага разширяването му и др. Моля, запознайте се с Условията за
кандидатстване и пакета документи към тях.

Благодарим предварително!
С уважение,
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН
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Въпрос

08.02.2017г
20.

Отговор

Здравейте,

1. Не, няма такова изискване.

Имам няколко въпроса по процедура BG05M9OP001- 2.007
„РАЗВИТИЕ
НА
СОЦИАЛНОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

2. Не, не е допустимо. В случай, че кандидат/партньор по процедурата
ще извършват обучения по професионална квалификация, то същите
следва да разполагат към момента на кандидатстване с лиценз от
НАПОО за обученията, които ще извършват. Моля, обърнете
внимание, че това е обект на проверка от страна на оценителната
комисия, както и че в случай, че изискването не е спазено, то това
води до отхвърляне на проектното предложение. В случай, че
обучението по тази дейност е по ключови компетентности, то следва
да завърши със съответен документ, удостоверяващ придобитите
знания и умения, като не е поставено изискване за лицензия на
организациите, които го предоставят. В бюджетно перо 1/1.1. се
залагат разходите за лицата от дейност 7 „Подкрепа за осигуряване на
заетост за период до 12 месеца“. В бюджетни пера 2 и 3 се залагат
разходи за лица, които подпомагат дейността на социалното
предприятие, без да са част от лицата по задължителната дейност 7
„Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца“. В
бюджетни пера 2 и 3 могат да бъдат включени например обучители,
психолози, и др. лица (в зависимост от предвидените дейности по
проектното предложение), които имат за цел да подпомагат лицата,
които са назначени на работа в социалното предприятие – по
задължителната дейност (дейност 7), както и лица, ангажирани в
изпълнението на други преки дейности по проекта, като например в
дейност 8 „Проучване на търсенето и възможностите за пазарна
реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги“ и
дейност 9 „Социален маркетинг и популяризиране на социалната
икономика и социалното предприемачество“. Те следва да бъдат
заложени в бюджетен ред 2 или в бюджетен ред 3, в зависимост от
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1. Има ли изискване за брой или % лица с увреждания от
целевата група? Тъй като са изброени няколко целеви
групи има ли изискване за съотношение и минимален брой
за всяка група.
2. Допустимо ли е кандидатстващото социално
предприятие само да извършва обучителни дейности по
проекта - професионално обучение и обучение по ключови
компетенции, ако няма лиценз за ЦПО към момента на
кандидатстване , но планира взимането на такъв при
одобрение на проекта? Допустими ли ще са разходи за
обучители и администратори към такова ново създадено
ЦПО към социалното предприятие?
допустимо и е част от тези администратори и обучители да
са от целевата група по проекта и разходите за тях да са в
бюджетен ред I.1.
3. Назначените по проекта специалисти - психолог,
кариерен консултант, обучители могат ли да извършват
дейности/услуги
със
социална
насоченост
на
представители на целевите групи по принцип или само на
тези за които ще се осигури заетост? Съответно ако могат,
допустими ли са разходите за заплащане за тази дейност?
4. Kакво се има в предвид под разходи за Екип на
социалното предприятие, по какво тези разходи се
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различават от 1./1.1 Разходи за трудови възнаграждения по
реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко
лице, включено в заетост при работодател - в размер на 100
% от сумата на минималния осигурителен доход за
съответната длъжност (по професии в съответствие с
НКПД 2011 г.) и всички дължими вноски за сметка на
работодателя
върху
договореното
възнаграждение,
съгласно националното законодателство, за период до 12
месеца.
5. Може ли едно предприятие да бъде кандидат по
процедурата и да бъде партньор на друго предприятие? И
има ли ограничение на колко други предприятия може да
бъде партньор?

това дали попадат в дефинициите за неактивни и безработни лица към
момента на назначаване или не, т.е. дали трябва бъдат включени към
индикаторите или не.

Благодаря!
Д. Георгиева

4. В разходите за екипа на социалното предприятие не следва да се
залагат разходи за екипа за организация и управление на проекта –
изрично е посочено, че разходите за екипа за организация и
управление на проекта са част от опростените разходи и следва да се
залагат в бюджетен раздел II „Единна ставка“. Разходите за екипа на
социалното предприятие включват разходи като например –
ръководител на социалното предприятие, счетоводител на социалното
предприятие и др. Разходите за тези лица могат да бъдат заложени в
бюджетни пера 2.6 или 3.6 в зависимост от това дали лицата попадат
или не попадат в посочените дефиниции за неактивни и безработни
лица. В случай, че лицата са част са част от целевата група – хора с
увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и
други социално изключени лица, разходите за тях могат да бъдат
заложени в бюджетно перо 1/1.1.

3. Дейностите, изпълнявани от специалистите – психолог, кариерен
консултант и др. следва да са насочени към изпълнението на
предвиденото по проекта. По дейност 1 могат да обслужват лица от
целевата група, без да е задължително това да са само новонаетите
лица, но останалите дейности са насочени към социалното
предприятие и лицата, които са към него. Къде ще бъдат заложени
разходите зависи от това дали тези лица е предвидено да бъдат на
трудови договори или не и съответно в случай, че са на трудови
договори в бюджетен раздел „Разходи за персонал“. В случай, че
същите не се предвижда да бъдат на трудови договори следва да
бъдат в бюджетен раздел „Единна ставка“.
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5. Да, може едно предприятие да бъде кандидат по процедурата и
партньор по друго проектно предложение. Няма ограничение за това и
колко пъти една организация може да участва като партньор по
процедурата.
В ролята си на партньор една организация може да участва в повече от
едно проектно предложение, като всеки партньор по процедурата
трябва сам да прецени дали има капацитет и възможност да участва в
тази си роля в повече от едно проектно предложение.

21.

Здравейте,
Имам следните конкретни въпроси по процедурата:
1. В бюджетно перо 1 следва да се предвидят Разходи за
трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения
по реда на ЗДСл на всяко лице, включено в заетост при
работодател - в размер на 100 % от сумата на минималния
осигурителен доход за съответната длъжност (по професии
в съответствие сНКПД 2011 г.) и всички дължими вноски
за сметка на работодателя върху договореното
възнаграждение, съгласно националното законодателство,
за период до 12 месеца, в бюджетно перо 2 - Разходи за
трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения
по реда на ЗДСл на лицата, включени в заетост по
настоящата процедура, които попадат в посочените
дефиниции за неактивни и безработни лица, а в бюджетно
перо 3 - Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ
и възнаграждения по реда на ЗДСл на лицата, включени в
заетост по настоящата процедура, които не попадат в
посочените дефиниции за неактивни и безработни лица.

1. В бюджетно перо 1/1.1. се залагат разходите за лицата от дейност 7
„Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца“. В
бюджетни пера 2 и 3 се залагат разходи за лица, които подпомагат
дейността на социалното предприятие, без да са част от лицата по
задължителната дейност 7 „Подкрепа за осигуряване на заетост за
период до 12 месеца“. В бюджетни пера 2 и 3 могат да бъдат
включени например обучители, психолози, и др. лица (в зависимост от
предвидените дейности по проектното предложение), които имат за
цел да подпомагат лицата, които са назначени на работа в социалното
предприятие – по задължителната дейност (дейност 7), както и лица,
ангажирани в изпълнението на други преки дейности по проекта, като
например в дейност 8 „Проучване на търсенето и възможностите за
пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги“
и дейност 9 „Социален маркетинг и популяризиране на социалната
икономика и социалното предприемачество“. Те следва да бъдат
заложени в бюджетен ред 2 или в бюджетен ред 3, в зависимост от
това дали попадат в дефинициите за неактивни и безработни лица към
момента на назначаване или не, т.е. дали трябва бъдат включени към
индикаторите или не. В бюджетно перо 3 е допустимо да бъдат
предвидени разходи за възнаграждения на лица, работещи по трудово
33

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Във връзка с това имам следните въпроси:
1.1. Каква е разликата между лице включено в заетост при
работодател, за което се предвижда възнаграждение по
бюджетно перо 1 и лице, включено в заетост по настоящата
процедура, което попада в посочените дефиниции за
неактивни и безработни лица, за което се предвижда
възнаграждение по бюджетно перо 2.
1.2. По какъв начин и за какъв период от време се планират
възнагражденията по бюджетно перо 2 и 3;
1.3. Допустимо ли е в бюджетно перо 3 да бъдат
предвидени разходи за възнаграждения на лица, работещи
по трудово правоотношение при бенефициента, които ще
се включат в дейности на социалното предприятие през
цялото или част от работното си време?
2. Като допустими целеви групи са посочени неактивни
лица, за които е дадено следното определение: „Неактивен“
е лице, което към дата на влизане в дейности по
процедурата не е част от работната сила (не е нито заето,
нито безработно).
2.1. Допустима целева група ли са студентите обучаващи
се в задочна или в дистанционна форма на обучение във
ВУЗ?
2.2. Допустима целева група ли са завършилите
семестриално, с оглед на възможността да отложат
полагането на държавен изпит и/или да защитят дипломна
работа с години?

правоотношение при кандидата, които ще се включат в дейности на
социалното предприятие през цялото или част от работното си време.
2. Процедурата няма насоченост към пенсионери и ученици.
Студенти, биха могли да бъдат целева група, в случай, че попадат
например в посоченото разяснение за хора с увреждания и/или лица в
неравностойно положение на пазара на труда и други социално
изключени лица.

С уважение,
Ирена Милева
8.02.2017 г., Монтана
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09.02.2017г
22.

Въпрос
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с процедура за подбор на проекти
BG05M9OP001-2.007
„Развитие
на
социалното
предприемачество“ имам следните въпроси:
1. Допустимо ли е да се планират средства за ТРЗ с малко
завишение от МОД 2017, предвид факта, че одобрените
проекти ще се изпълняват и през 2018г и очаквано
увеличение на МОД за 2018г.?
2. При разписване на дейност за закупуване на оборудване
за новите работни места трябва ли да се описват единични
прогнозни цени за всяка единица оборудване и ако
Кандидатът не е регистриран по ЗДДС единичните и
общата цена на оборудването с ДДС ли да са посочени или
ДДС да е изнесен на отделен ред?
3. В „Условия за кандидатстване” изрично е записано, че
дейностите за организация и управление и за
информираност и публичност не се разписват, а само се
декларират. При попълване на Бюджета на проекта къде се
отразява тяхната стойност, защото в Бюджета т. II Единна
ставка, 4.2. „Други разходи – тук следва да се включат
всички разходи, необходими за изпълнението на
дейностите по проекта.”, ако нанесем конкретно число с
включени стойности за управление и информираност, то
ще се разминава със стойността на разписаните дейности?
4. В „Указания за попълване на формуляра” на стр. 13
намираме следният текст „В случай, че процентното
съотношение не е точно 40% от допустимите разходи за

Отговор
1. Допустимо е да се планира резерв във връзка с евентуално
увеличение на МРЗ/МОД.
2. Не е необходимо да се описват единични цени. Необходимо е да
се направи обосновка и описание на разхода. Няма отделен ред за
ДДС. Всички разходи се попълват в съответните редове с ДДС за
бюджетните пера, в случаите, когато същият е невъзстановим по
смисъла на Указания на министъра на финансите № ДНФ-3/
23.12.2016 г. относно третирането на данък върху добавена
стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по
оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
3. Съгласно Указанията за попълване на формуляра за
кандидатстване, полето „Стойност“, което е налично към всяка
дейност в секция 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от
Формуляра за кандидатстване в информационна система
ИСУН2020 трябва да бъде попълнено със стойност 0.00
Разходите за организация и управление, и информация и
комуникация се залагат в Раздел т. II Единна ставка, 4.2. „Други
разходи – тук следва да се включат всички разходи, необходими за
изпълнението на дейностите по проекта.”
4. Да, това означава – разходите посочени в бюджетен раздел
„Единна ставка“ трябва да бъдат в размер точно на 40% от
разходите в бюджетен раздел „Разходи за персонал“, като
сумата се приема със закръгление до втория знак след
десетичната запетая.
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персонал, проектното предложение ще бъде отхвърлено на
етап Административно съответствие и допустимост.” Това
значи ли, че тези разходи наистина трябва да са точно 40%
и не е допустимо да са по-малко от 40%?

С пожелания за ползотворна работа.
Димитър Василев.
23.

Здравейте,

Общината е допустим кандидат по настоящата процедура. В
Декларацията за социално предприятие – Приложение VI към пакета с
Във връзка с подаването на проектно предложение от наш документи за кандидатстване изрично е посочено, в случай на
клиент, молим за разяснение допустимо ли е създаване на кандидат община какви документи следва да бъдат представени.
социално предприятие в структурата на община, което
предприятие ще извършва битово-комунални услуги?
Социалното предприятие ще бъде създадено след
одобрение на проектното предложение и ще предоставя
социални услуги за общността.
Поздрави,
А. Иванова
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Въпрос

11.02.2017г
24.

Здравейте,
Изпращам на Вашето внимание три въпоса, свързани с
процедура BG05M9OP001- 2.007 „РАЗВИТИЕ НА
СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”:
1. За провеждане на обученията – професионалните
обучения и тези за ключови компетентности, допустимо
ли е да бъдат проведени в дистанционна форма на
обучение, чрез он-лайн обучителна платформа, с
отчитане на часовете на присъствие на обучаемите в
нея, както и чрез дуална форма на обучение?

Отговор
1. В Условията за кандидатстване по процедурата е посочено следното: По
настоящата процедура дистанционни обучения по професионална
квалификация могат да бъдат допускани ако лицата от целевата група хора с увреждания - имат специфични нужди, които обуславят
необходимостта от дистанционното обучение, в случаите когато по друг
начин не може да бъде реализирано в присъствена форма, спецификата на
обученията го налага и при спазване на изискванията на ЗПОО. В този
смисъл дистанционната форма на обучения по процедурата е разрешена,
но ограничена и може да бъде използвана само в определени случаи.
2. Да, надомната работа е допустима по процедурата.
3. Да, възможно е.

2. Допустимо ли е субсидираната заетост на част от
лицата от целевата група да се извършва от лицата
надомно? В нашият случай идеята е за срока на
субсидирана
заетост,
лицата
да
разработят
информационни и обучителни материали, т.е. след
обучение работата ще е самостоятелна и ще се отчитат
конкретни резултати от заетите лица.
3. В т. 21 от Условията за кандидатстване „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“,
в под-точка 9 е записано, че се изисква Отчет за
приходите и разходите и Счетоводен баланс за 2016 г.
Възможно ли е такъв да се предостави, въпреки, че не е
подаден към датата на подаване на проектното
предложение в НСИ?
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В този смисъл, ако дружеството не е подало ГФО за
2016 г., възможно ли е да представи Удостоверение за
кодовете на икономическа дейност на предприятието за
2015 г. (последната приключила финансова година)
С Уважение,
Л. Петкова

Въпрос

Отговор

УВАЖАЕМА КОМИСИЯ,
Къде в бюджета следва да се заложат разходите за
професионални обучения, при положение че ще бъдат
възложени на външен изпълнител?

В случай, че обучителните организации ще бъдат избрани по реда на ЗОП
или ПМС 160/01.07.2016, всички разходи свързани с тях следва да са
заложени в бюджетен раздел II „Единна ставка“ и да са част от
опростените разходи по проекта.

13.02.2017г
25.

26.

С уважение,
Веселина Илиева
Здравейте,
Въпрос 1:
в Насоките за кандидатстване,т. 11.2. Специфични
изисквания за допустимост на кандидата, в
определението за социално предприятие е посочено, че:
"..(i)
използва метод за производство на стоки
или услуги, който въплъщава неговата социална цел;
б) използва своята печалба на първо място13 за
постигането на основната си цел.." със забележка "13
Под понятието „на първо място“ следва да се разбира
минимум 51 % от печалбата, която трябва да се насочва

1. Организацията-кандидат по процедурата трябва да бъде юридическо
лице със самостоятелна правосубектност. Социалното предприятие може
да бъде цялата организация, но е допустимо и да се обособи структура в
дружеството-кандидат, която да бъде определена за социално предприятие
по смисъла на посоченото в Условията за кандидатстване определение. В
случай, че социалното предприятие ще бъде структура – то трябва да има
отделно аналитично счетоводство и в този случай – изискването, свързано
с печалбата се отнася само за печалбата на тази структура - социално
предприятие.
В случай, че цялата организация ще бъде социалното предприятие, то
изискването, свързано с печалбата се отнася за цялата организациясоциално предприятие.
В допълнение, моля, да имате предвид следното:
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към основната цел на социалното предприятие.
Основната цел на социалното предприятие трябва да Кандидатът по процедурата не може да бъде структура от организация,
води до постигане на измеримо положително социално кандидатът трябва да бъде самата организация. Документите, които следва
въздействие."
да се представят към момента на кандидатстване също трябва да бъдат от
организацията-кандидат по процедурата, а не от негова структура.
Предвид факта, че сред допустимите кандидати Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
фигурират и работодателите, които са юридически лица помощ, в случай на одобрение на проектното предложение, ще бъде
създадени основно със стопанска цел - генериране на сключен с организацията-кандидат, на която ще бъде начислена и
печалба, как трябва да се тълкува горепосоченото - 51% отпуснатата минимална помощ, съгласно Регламент 1407/2013.
от печалбата на юридическото лице от неговата След сключването на административен договор по процедурата не е
обичайна дейност и от дейността на новосъздаденото допустимо да бъде създавано ново юридическо лице, което да е новото
социално предприятие или 51% само от печалбата социално предприятие.
генерирана от дейностите по направление на 2. В т. 23.6 от Условията за кандидатстване е посочено следното:
социалното предприятие?
- В случай, че на етап кандидатстване, кандидат е декларирал, че попада
в определението за социално предприятие на Регламент (ЕС) № 1296/2013
Въпрос 2:
г. следва да бъдат представени документи, удостоверяващи това
Моля, дайте пример, освен чрез учредителен обстоятелство, както следва:
акт/дружествен договор и др. нормативни документи за - По т. а) от определението - за общините, районите на общини Решение
ЮЛ, по какъв друг начин може да бъде разделена на общинския съвет за създаването на предприятието (по смисъла на чл.
социалната дейност като допълваща основната дейност 52 и 53 от ЗОС), правилник за дейността на предприятието, за останалите
на кандидата, когато се касае са типа посочени в по- организации – устав, дружествен договор, друг учредителен документ от
горния въпрос предприятия? Трябва да се раздели който да е видно, че социалното предприятие има за основна цел
счетоводно или юридически?
постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не
генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери, и
Благодаря предварително.
което:
- (i) предоставя услуги или стоки, които генерират социална
Ана Здравкова
възвръщаемост и/или
- (ii) използва метод за производство на стоки или услуги, който
въплъщава неговата социална цел;
- По т. б) от определението - документ от който да е видно, че минимум
51% от печалбата, реализирана по време на изпълнението на проекта, ще
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бъде реинвестирана за постигане на основната цел на организацията;
- По т. в) от определението – документ, от който да е видно, че
социалното предприятие се управлява по предприемачески, отчетен и
прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на
работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му
дейност.
В случай, че кандидат декларира, че ще създава ново социално
предприятие, то горепосочените документи следва да бъдат представени
пред УО при представяне на първо междинно искане за плащане.
Отговор на втората част на въпроса се съдържа в отг.1.
14.02.2017г
27.

Въпрос
Уважаеми Дами и Господа,
Бих искала да се информирам за следния конкретен
случай:
В случай, че организацията, която представлявам вече
е подала проектно предложение по Процедура
BG05M9OP001-2.007 - Развитие на социалното
предприемачество с рег. №: BG05M9OP001-2.006-0005,
но в обявения срок преди прекратяване на процедурата
на 10. декември 2016 г., какво следва да предприемем,
за да бъде разгледано проектното предложение? Ще
бъдат ли разглеждани подадените преди рестарта на
процедурата проектни предложения? Следва ли да
оттеглим предходното предложение и да подадем на
ново, съгласно новите условия и изисквания и каква е
процедурата? Или можем да подадем директно ново
проектно предложение и предходното няма да се
отчита за подадено от системата ИСУН2020? Моля да

Отговор
1. Проектното Ви предложение трябва да бъде подадено отново като
трябва да бъде използван формулярът за кандидатстване по отворената
процедура с номер BG05M9OP001-2.007. Подадените проектни
предложения по процедура BG05M9OP001-2.006 няма да бъдат
разглеждани, предвид това, че същата е прекратена. Не е необходимо да
оттегляте подаденото проектно предложение по прекратената процедура.
2. Всички документи, които се изискват по процедурата трябва да бъдат
съгласно описаното в Условията за кандидатстване по процедура
„Развитие на социалното предприемачество“ под номер BG05M9OP0012.007. При подаване на проектното предложение трябва да бъдат
използвани образците на документи от пакета с документи за попълване
по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ под номер
BG05M9OP001-2.007.
Във връзка с гореизложеното, моля, запознайте се с Условията за
кандидатстване по процедура „Развитие на социалното предприемачество“
под номер BG05M9OP001-2.007 и спазвайте посоченото в тях, както по
отношение на бюджета на проектното предложение, така и по отношение
на документите и всички останали изисквания, заложени в тях.
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ни информирате, какъв е реда?
Предварително благодаря,

28.

29.

С уважение Елена Максимович
Председател на Фондация "Света Анна"
1. Как се изчисляват разходите за СМР? Кои бюджетни
пера/раздели формират „общите допустими разходи”?
2. Допустимо ли е обучение и наемане на лица по
професия „Работник в озеленяването”?
Socnormi

Здравейте,
Имам няколко въпроса свързани с бюджета. Имам
колебания някои от разходите къде трябва да бъдат
въведени.
1. Неактивните и безработни лица в коя точка от
бюджета трябва да бъдат въведени - искам да наема 6
бр. бармани и сервитьори.
2.
Какво
ще
рече
екип
на
социалното
предприемачество? Наетите неактивни лица в горната
точка не са ли част от социалното предприятие? /Искам
да включа в проекта си помощен персонал като
счетоводител, психолог и доставчик на стоки, които не
са част от целевата група - те в коя точка от бюджета
трябва да бъдат въведени?
3. Имам нужда за включване на разходи за външни
услуги като включване към електроснабдяване и

1. Общо допустимите разходи представляват целия бюджет на проектното
предложение. Обърнете внимание, че разходите в бюджетно перо 4.1
Разходи за строително – монтажни работи - са допустими разходи по
правилата на ЕФРР и са в размер – до 10% от общите допустими разходи,
а разходите в бюджетно перо 4. „Други разходи“ (към Раздел II „Единна
ставка“), в което се съдържа бюджетно перо 4.1 следва да са в размер
точно на 40 % от допустимите преки разходи за персонал (Раздел I).
2. Да, допустимо е.
1. В случай, че това са лицата от задължителната дейност 7 „Подкрепа за
осигуряване на заетост за период до 12 месеца“ – то те трябва да бъдат в
бюджетно перо 1.1.
2. Разходите за екипа на социалното предприятие включват разходи като
например – ръководител на предприятието, счетоводител и др. в случай,
че тези лица не са част от целевата група – хора с увреждания и лица в
неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени
лица и не са заложени в бюджетно перо 1/1.1. В бюджетни пера 2 и 3
могат да бъдат включени например обучители, психолози, и др. лица (в
зависимост от предвидените дейности по проектното предложение), които
имат за цел да подпомагат лицата, които са назначени на работа в
социалното предприятие – по задължителната дейност (дейност 7), както и
лица, ангажирани в изпълнението на други преки дейности по проекта,
като например в дейност 8 „Проучване на търсенето и възможностите за
пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги“ и
дейност 9 „Социален маркетинг и популяризиране на социалната
икономика и социалното предприемачество“. Те следва да бъдат заложени
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водоснабдяване, заплащане на такси за разрешения в бюджетен ред 2 или в бюджетен ред 3, в зависимост от това дали
пред различни институции нужни за съществуването попадат в дефинициите за неактивни и безработни лица.
на СП - те къде трябва да бъдат въвеждани в раздел II? 3. Да, тези разходи следва да бъдат в Раздел II „Единна ставка“.

30.

31.

Благодаря!
Vladimir Georgiev
Здравейте,
имам въпрос по Процедура чрез подбор на проекти с
един краен срок за кандидатстване BG05M9OP0012.007
„РАЗВИТИЕ
НА
СОЦИАЛНОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” :
- В указанията е записано, по настоящата процедура
могат да се подават проектни предложения, които
включват комбинация от някои от допустимите
дейности. Въпросът ми е има ли задължителни
дейности, или можем да си изберем, които и да са от
изброените.
Благодаря Ви,
П. Грозданова
Здравейте,
Изпращаме Ви, въпроси
кандидатстване процедура.
Уважаеми г-жи и г-да,

по

отворената

за

Във връзка с публикуването на новите насоки по
процедура
BG05M9OP001-2.007
„Развитие
на
социалното
предприемачество“
възникнаха
допълнителни въпроси.
1.

Относно консултантите:

Единствената задължителна дейност по процедурата е Дейност 7
„Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца“, като това е
посочено в Условията за кандидатстване, както и е условие за
допустимост на проектното предложение. Дейностите по организация и
управление и информация и комуникация също са задължителни по
процедурата, но на етап кандидатстване е посочено, че същите само се
декларират. Останалите дейности, посочени в Условията за
кандидатстване са предоставени като възможност за кандидатите, в
зависимост от потребностите им във връзка с изпълнението на проекта,
без да имат задължителен характер.

1.1 В дейност 3 (т. 3.2) от Условията за кандидатстване са посочени
допустимите обучения по ключови компетентности, както и какви са
изискванията, свързани с обученията (в това число са посочени
часове).
1.2 За да бъде заложен разход за такъв обучитeл в Раздел I, то той следва
да е на трудово правоотношение с кандидата или партньора. В случай
че не е, следва това лице да бъде избрано по реда на глава четвърта от
ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. или ЗОП и свързаната
подзаконова нормативна уредба, в зависимост от това дали кандидатът
се явява възложител по реда на ЗОП“ .
1.3 Да, допустимо е.
2.1 Да, допустимо е.
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1.1.
В случай че наемем консултант на трудов
договор по ключова компетенция 4 „Английски език“
Има ли минимален/максимален хорариум, който трябва
лицата да лицата от целевата група да получат. В
процеса на работа ли трябва да се придобиват знанията
или трябва да се обособи курс извън работно време.
1.2.
В случай, че наемем такъв консултант, той
трябва да бъде обоснован в Дейност 3.2. Предоставяне
на обучение по ключови компетентности, съгласно
Европейската квалификационна рамка и ако да, то
тогава как може да се покрие Вашето изискване:
„В случай, че кандидатът/партньорът ще извършва
обучението/ята
по
ключови
компетентности
самостоятелно, следва в хода на изпълнение на проекта
да проведе (в случай, че лицата не са на трудово
правоотношение с него) процедура за подбор на
лицата, които ще проведат обучението, по реда на
глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016
г. или ЗОП и свързаната подзаконова нормативна
уредба, в зависимост от това дали кандидатът се явява
възложител по реда на ЗОП“
Ако не попада в тази дейност, то в коя трябва да се
опише и обоснове необходимостта от наемането на
такъв консултант?
1.3 Съответно допустимо ли е да се разписват
дейностите с продължение в нова дейност поради
ограничение на символите?
2.

Относно екипа

2.2 Да, допустимо е.
3.1 Моля, обърнете внимание на следното: В Методологията за техническа
и финансова оценка е посочено следното: Инвестицията за работно място
се изчислява като сумата, посочена в бюджетно перо 4 „Други разходи“,
се раздели на броя на лицата от целевата група, включени в бюджетен ред
1./1.1 „Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и
възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко лице, включено в заетост при
работодател - в размер на 100 % от сумата на минималния осигурителен
доход за съответната длъжност (по професии в съответствие с НКПД 2011
г.) и всички дължими вноски за сметка на работодателя върху
договореното възнаграждение, съгласно националното законодателство, за
период до 12 месеца.“
Т.е. посочената сума от 5000 лв. е средство за оценка на разходите по
бюджета, а не ограничение и не означава, че за едно лице, което смятате
да наемете можете да изразходвате сума до 5000 лв. Означава, че
разходите по Раздел II (които следва да са в размер на точно 40% от
Раздел I) се делят на броя на лицата, в бюджетно перо 1.1/1 и за да се
получат максимален брой точки, получената сума не трябва да надвишава
5000 лв. за едно лице. Обърнете внимание, че лицата, които следва да се
наемат зависят от общата стойност на исканата безвъзмездна финансова
помощ и варират в зависимост от това какъв е размера й. Моля, запознайте
се в детайли с Методологията за оценка на етап Техническа и финансова
оценка.
3.2 Да, допустимо е лицата да бъдат наемани за различно време, в
зависимост от необходимостта за наемането им. Поставеното ограничение
е относно максималната продължителност на заетостта - до 12 месеца.
3.3 В бюджетно перо 1/1.1 е посочено: „Разходи за трудови
възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко
лице, включено в заетост при работодател - в размер на 100 % от сумата на
минималния осигурителен доход за съответната длъжност (по професии в
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2.1 Допустимо ли е, екипът на социалното предприятие
да е същият като за търговската дейност, като бъде
назначен на допълнителен трудов договор по чл. 110
КТ.
2.2 Допустимо ли е съдружник на социалното
предприятие да бъде назначен като ръководител
социално предприятие и да се кандидатства за разхода
по процедурата.

съответствие с НКПД 2011 г.)“ – което означава, че посоченото НКПД
2011 трябва да се спазва.
3.4 Целевите групи по процедурата са определени, което не изключва
това и лицата в тях да са неактивни, но само неактивни като допустима
целева група не е предвидена по настоящата процедура.
3.5 Няма минимално изискване – има максимално – до 12 м. Относно
констатацията Ви, че чрез сумата от 5000 лв. ограничаваме наемането на
лицата, моля, вижте отговора на въпрос № 3.
4. Няма нормативен акт – релевантно образование означава да бъде в
съответната сфера в която е предвидено лицето да извършва някаква
дейност.
5. В Указанията за попълване на Формуляра за кандидатстване, които са в
Приложения за информация по настоящата процедура е посочено
следното:
„В това поле трябва да попълните информация за законния представител
на кандидата (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала – като
име, в позиция по проекта следва да се посочи позицията на лицето в
организацията, а в полето квалификация и отговорности следва да се
посочат квалификацията и отговорностите на лицето в организацията.
Тези полета са задължителни и в случай че не са попълнени системата
няма да позволи подаване на проектното предложение.
Моля обърнете внимание, че към проектното предложение следва да
прикачите Автобиография на законния представител на кандидата
(управител, прокурист и др.)/собственика на капитала (задължително) в
съответствие с указанията в т. 21 от Условията за кандидатстване.“
Относно т. 10 е посочено:
„Попълване на секция 10. План за външно възлагане

3.
Относно целевата група:
3.1 Поради ограничението в бюджета от 5000,00 лв.
/4000,00 /съгласно Методиката за оценка/
допустимо ли е различна продължителност на
договорите с лицата.
Пример: лице от уязвимата група е наето като експерт
продажби праг 630 лв. + разходи за работодател и лице
хигиенист праг 460,00 + разходи за осигуровки
работодател, Бюджета от 5 000,00 лв ще се изразходва
по различно време.
3.2 Допустимо ли е да се наемат по различно време в
рамките на проекта?
3.3 Трябва ли да се съобразяваме с НКПД и 5-та цифра,
обозначаваща образованието или може да разширим
кръга на търсените лица.
Пример:
Експерт продажби: НКПД 24215028, но ние да търсим
лица със средно или по-ниско образование?
3.4 В индикаторите се посочват лица от целевата група,
но като наименование е посочено „Неактивни и/или Тази секция не се попълва по ОП РЧР. Информацията, съдържаща се в нея
безработни. Неактивни лица никъде не са посочени не е предмет на оценка и няма да бъде разглеждана от оценителната
като целева група. Моля за допълнителни разяснения, комисия.
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неактивните попадат ли в целевата или не?
3.4 Има ли минимален срок за наемане на лицата от
целевата група? Считаме, че с ограничението в
бюджета поставяте ограничение в срока на наемането
им. В случай, че НКПД 2011 спрямо КИД 2008 е висок,
тази сума би стигнала едва за 3 месеца. Необходимо ли
е дофинансиране от наша страна?
4.
Относно Приложение Н – моля дайте насоки
или нормативен акт, по който се третира релевантно
образование.
5.
Относно т.10 Екип – кой екип се посочва тук, на
социалното предприятие или по управление
на
проекта и съответно какви документи трябва да
съпътстват т. 10.
6.
Относно описанието на целевата група:
предвидили сте 5 000 символа, в случай че целевата
група е повече от една е невъзможно да се обосноват
проблемите, нуждите и подходите в това ограничени.
Тази графа подлежи на оценка и няма да бъдат
равнопоставени проектни предложения с повече от
една целева група.
7.
Технически въпроси:
4.1 В случай, че Екипът подпомага и работи с лицата
от целевата група /разходите посочени в т. 1,1/,
същевременно разработва маркетингов план и развива
социалното предприятие в кои дейности да бъде
посочен и бюджетиране.
4.2 Разход за наем на помещение където ще работят
целевата група и екипът, към коя Дейност да се
обоснове при положение, че ще се ползва при

Планът за външно възлагане ща бъде изискан от УО, след подписването
на договора за предоставяне на БФП и стартиране изпълнението на
дейностите по проекта.“
6. Полето от 5000 символа представлява 2,78 стандартни машинописни
страници, в което може да се опишат целевите групи и изискванията към
тях. Констатацията Ви, че това поле е обект на оценка е правилна, но не
може да става дума за неравнопоставеност предвид това, че не се оценява
написана информация като обем, а като яснота и структурираност.
7.1. Във всички дейности, в които това е необходимо.
7.2 В дейността, в която има необходимост от този разход – в случая,
както посочвате в дейност 2.
7.3 В бюджета следва да бъдат посочени в един ред, но в описанието на
съответните дейности, където се използват следва да бъдат разграничени.
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изпълнението на 2?
4.3 В случай, че сме се спрели на консултанти
психолози и консултанти по компютърна грамотност,
двата консултанта попадат в две различни дейности, в
бюджета в един ред ли да ги посочим, без да добавяме
аналитичност?

32.

Поздрави,
Антония
Здравейте,
Във връзка с отворена процедура за набиране на
проектни предложения - BG05M9OP001- 2.007
„РАЗВИТИЕ
НА
СОЦИАЛНОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”, имам следните въпроси:
Въпрос 1:
На стр. 18 в Условията за кандидатстване - т. 12.1.
Пише, че Кандидатите не трябва да описват в
проектните си предложения дейностите за организация
и управление и дейностите за информация и
комуникация, а само да декларират съгласие в т. 11.5
на формуляра за кандидатстване, че ще ги извършат.
Моля ви да уточните това означава ли, че не се изисква
да бъде описан и предварително определен екипа и
дейностите за организация и управление на проекта ръководител, счетоводител, технически сътрудник и
т.н. и не трябва да се разписват подробно брой
пресконференции, брошури и т.н.?! Къде в бюджета да
се посочат тези разходи за организация и управление и

1. Да, не се изисква екипът за организация и управление да бъде описван в
проектното предложение. Не се изисква и описание на дейностите по
информация и комуникация. В Условията за кандидатстване за тези
дейности е посочено следното:
„В рамките на всеки проект задължително се изпълняват следните
дейности:
• Дейности за организация и управление на проекта
и
• Дейности за информация и комуникация
ВАЖНО: Кандидатите не трябва да описват в проектните си предложения
тези дейности, наред с преките дейности по проекта, а следва единствено
да декларират във формуляра за кандидатстване (т. 11.5), че ще ги
извършат!
Дейностите за информация и комуникация трябва да отговарят на
условията и изискванията описани в Единен наръчник на бенефициента за
прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.,
публикуван на интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г.“
Разходите за тези дейности следва да бъдат в Раздел II „Единна ставка“ и
за тях няма допълнително процентно ограничение, освен заложеното вече
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информация и комуникация и ако не са описани
подробно във формуляра как ще се отчитат при
изпълнението на проекта? Има ли процентно
ограничение за размера на тези два вида разходи?
Въпрос 2:
Моля Ви да поясните как точно се попълва
декларацията в т. 11.5 на формуляра, а именно: /11.5.
Декларация Декларирам, че при изпълнение на
дейностите, в случай на финансиране на проектното
предложение, за което кандидатствам: 1. ще извърша
необходимите дейности за организация и управление
на проекта; 2. ще извърша необходимите дейности за
информация и комуникация в съответствие с условията
и изискванията, описани в Единен наръчник на
бенефициента за прилагане на правилата за
информация и комуникация 2014-2020 г., публикуван
на интернет страницата на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; 3. ще
спазвам заложените в Оперативната програма
хоризонтални принципи: •Равни възможности и
недопускане на дискриминация •Равенство между
половете •Устойчиво развитие 4. ще изпълня
изискването за устойчивост, посочено в т. 23.2 от
Условията за кандидатстване. (до 1000 символа)
(Моля декларирайте съгласието си с текста на
декларацията.)/МОЛЯ, пояснете, какво точно се пише
тук и как се декларира съгласието?!
Въпрос 3:
С какви документи се доказва, че съществуващото или
новосъздадено по проекта предприятие е „социално“ и
отговаря на дефиницията за социално предприятие,

за този раздел – в размер точно на 40 % от допустимите преки разходи за
персонал (Раздел I).
2. В Декларацията е достатъчно например да напишете – „Заявявам
съгласието си с текста на декларацията“.
3. Моля, вижте отговор на въпрос № 26, т.2. и на въпрос № 23.
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посочена в Условията за кандидатстване?
Моля, уточнете с какви документи се доказва всяко
едно от изискванията за „социално предприятие“!
Съгласно Условията за кандидатстване - „социално
предприятие“ означава предприятие, независимо от
правната му форма, което:
а) в съответствие със своя учредителен договор, устав
или друг правен документ за създаването му, има за
основна цел постигането на измеримо, положително
социално въздействие, а не генерирането на печалба за
своите собственици, членове и акционери, и което:
(i) предоставя услуги или стоки, които генерират
социална възвръщаемост и/или (С какъв документ се
доказва това?)
(ii) използва метод за производство на стоки или
услуги, който въплъщава неговата социална цел; (С
какъв документ се доказва това?)
б) използва своята печалба на първо място за
постигането на основната си цел и е въвело
предварително определени процедури и правила
относно всяко разпределяне на печалба между
акционери и собственици, което гарантира, че това
разпределяне не накърнява основната цел; (С какъв
документ се доказва това?)
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и
в) се управлява по предприемачески, отчетен и
прозрачен начин, по-специално чрез включване в
управлението на работници, клиенти и заинтересовани
страни, засегнати от стопанската му дейност; (С какъв
документ се доказва това? Как се доказва управлението
по предприемачески, отчетен и прозрачен начин? По
какъв начин клиенти или други заинтересовани страни
могат да участват в управлението на примерно общинско социално предприятие?)
Считам, че е редно предварително да се уточнят тези
неща, за да са наясно кандидатите какво ще очаква от
тях Управляващия орган след одобрение на проектното
предложение.
С уважение,
Иван Петров
33.

Здравейте,

В случай, че разходите за тези лица са заложени в Раздел I „Разходи за
персонал“, то те следва да бъдат на трудов договор. В случай, че лицата са
Разходите за екипа на социалното предприятие може на граждански договор, то разходите за тези лица следва да бъдат в Раздел
ли да бъдат на граждански договори, ако не са част от II „Единна ставка“.
целевата група по проекта?
Благодаря!

49

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Въпрос

Отговор

Здравейте! Моля, да дадете отговори на следните
въпроси:
1.
Допустимо ли е дейностите по организация и
управление на проекти да
бъдат възложени на външен изпълнител?
2.
Възможно ли е сключването на граждански
договори с част от екипа на
социалното предприятие, например обучители, които се
наемат, за да предоставят конкретна услуга? Ако да, в кое
бюджетно перо следва да бъдат предвидени разходите?
3. Моля, уточнете дали е възможно да се предвидят
трудови възнаграждения в размер на МОД за КЛАС 1 по
НКПД, например за ръководителя на социалното
предприятие?

1. Да, допустимо е – това е решение на кандидата. На етап кандидатстване
това, което се изисква е кандидатът да декларира, че ще изпълни
дейностите по организация и управление и информация и комуникация.
2. Да, възможно е, но в този случай – разходите за тях следва да бъдат в
Раздел II „Единна ставка“.
3. Да, допустимо е.

15.02.2017г
34.

Д.Ганчева,
БГ АСИСТ ООД
35.

Здравейте,
Въпросът, който имам, е свързан с обучението и
заетостта:
задължително ли е първо да приключат професионалните
обучения и тези по КК и тогава да започне заетостта от 12
месеца или е допустимо да протичат паралелно като
дейности?
Благодаря предварително за ясния отговор,

В Условията за кандидатстване няма изискване за периода на провеждане
на обучението - преди или след включване на лицето в заетост. Това
следва да бъда направено по Ваше усмотрение и/или в зависимост от
изискванията за конкретната длъжност. Изискването, заложено в
Условията за кандидатстване е, че броят на обучените лица не може да
надвишава броят на наетите лица.

Rumyana Grozeva, PhD
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Въпрос

Отговор

В насоките за кандидатстване в т. 21"Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване" е
записано: Автобиография на законния представител на
кандидата (управител, прокурист и др.)/собственика на
капитала - попълнена по образец (Приложение І) към
Условията за кандидатстване - прикачена в ИСУН 2020;
В случаите на кандидат община автобиография на кого
трябва да се представи, на Кмета на общината или на
лицето, което е определено чрез негова заповед да бъде
Ръководител на проекта?
Благодаря!

Във връзка с оценката на критерий 1.2 „Опит на законния представител на
кандидата (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала на
организацията в организация, управление/изпълнение на проекти на
проекти и/или в дейности като тези, включени в проектното предложение
и/или управленски опит, в Методологията за техническа и финансова
оценка е посочено следното:
„За кандидати общини – законен представител на кандидата е кметът“.

Въпрос

Отговор

16.02.2017г
36.

17.02.2017г
37.

Здравейте,

Ръководителят на проекта не се оценява, оценява се законният
представител на кандидата – в случай на кандидат-община – това е кметът.

Моля, вижте отговор на въпрос № 35.

Във връзка с отворена процедура за набиране на проектни
предложения
„Развитие
на
социалното
предприемачество“ имам следния въпрос: Кога се
назначават лицата от целевите групи? Преди провеждане
на обучението или след проведеното обучение?
Поздрави
Светлана Борисова
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38.

Здравейте!
Във връзка с процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие
на социалното предприемачество“ имам следните
въпроси:
1. Съгласно т. 23.2 Устойчивост на резултатите от
Условия за кандидатстване и чл. 3.20.1 от
Административни
договор
за
предоставяне
на
безвъзмездна финансова помощ:
"Бенефициентът се задължава да запази функционирането
на социалното предприятие, както и заетостта на
минимум 50 процента от новоназначените представители
на целевата група по бюджетно перо 1. „Разходи за
трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения
по реда на ЗДСл на всяко лице, включено в заетост при
работодател - в размер на 100 % от сумата на минималния
осигурителен доход за съответната длъжност и всички
дължими вноски за сметка на работодателя върху
договореното възнаграждение“ за период не по-малко от 6
месеца след приключване на проектните дейности.
(периодът следва да бъде в човекомесеци)."

1.1 Означава минимум 50% от лицата, на които е осигурена заетост по
време на изпълнението на проекта да останат на работа в социалното
предприятие, чиято дейност трябва да продължи да бъде осъществявана
още минимум 6 месеца.
1.2 Да, ще има възможност за замяна на лица, когато това е необходимо и
при определени обстоятелства, които ще бъдат конкретно разписани в
Ръководството за изпълнение на договорите по процедурата.
1.3 В чл. 3.8.1. от административния договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ е посочено следното:
Авансовото плащане по процедурата се извършва при: искане за плащане
генерирано в ИСУН 2020, придружено с банкова гаранция или
застраховка „Разни финансови загуби”, или Запис на заповед (приложимо
за общини/райони на общини) – което означава, че Запис на заповед по
процедурата е приложим само за общини/райони на общини.

1.1. Това означава да запазим само заетостта на минимум
50 процента от разкритите работни места, на които са
назначени представители на целевата група, или да
запазим и заетостта на самите физически лицапредставители на целевата група?
1.2. Възможно ли е в хода на проекта и след неговото
приключване да заменяме самите физически лица,
представители на целевата група, назначени като
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персонал на социалното предприятите по бюджетно перо
1?
2. Съгласно чл. 3.8. и 3.8.1 от Административни договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Управляващият орган извършва авансово плащане в
размер до 20 % от сумата, посочена в член 2.1 от
настоящия договор и получаване от страна на
Управляващия орган на:
- искане за плащане генерирано в ИСУН 2020 ,
придружено с банкова гаранция или застраховка „Разни
финансови загуби”, или Запис на заповед (приложимо за
общини/райони на общини), съгласно Ръководството за
бенефициента за изпълнение на договори по процедура
BG05M9OP001-2.00 7 „Развитие на социалното
предприемачество“ за стойността на аванса, в полза на
Управляващия орган, издадена от представляващия/ите
или едно от представляващите Бенефициента лице/а,
придружен с решение на колективния орган (когато е
приложимо) .
Неправителствена организация в обществена полза може
ли да представи Искане за плащане генерирано в ИСУН
2020, придружено със Запис на заповед?
Благодаря!
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39.

Уважаема Комисия,
Приложено Ви изпращам документ с възникнали въпроси,
относно изготвяне на проектно предложение.
Уважаема Комисия,
Бих желал да Ви задам няколко въпроса:
1.
Задължително ли е всички разходи, които са обект
на ЕДИННА СТАВКА, с изключение на разходите за
СМР да са в един бюджетен ред? Можем ли да
прецизираме разходите по т.4.2 в отделни редове?
Например:
4.2. Разходи за закупуване на ДМА/ДНА и стопански
инвентар;
4.3. Разходи за информиране и публичност;
4.4. Разходи за други услуги
Реално тези разходи са допустими и не са нов вид разход,
а са прецизирани на отделни пера, част от общият бюджет
по т.4 „Други разходи“, като разбира се са и надлежно
обосновани в описанията на конкретните дейности.
2.
В указанията за попълване на формуляра в ИСУН,
в частта относима към попълването на т.5 Бюджет с
червено е написан следният текст:
„Моля, обърнете внимание, че опростените разходи
(Раздел II от бюджета) по процедурата са в размер точно
на 40% от разходите за персонал (Раздел I от бюджета).“
Означава ли това, че в т.4 „Други разходи“ трябва да бъде
заложена сума, която до е равна на точно 40% от
разходите за персонал или условието е да е максимум до
40% от разходите за персонал, но да не ги превишава?
Предварително Ви благодаря за отделеното време и
внимание!

1. Разходите в бюджета следва да бъдат посочени, така както това е
описано в Условията за кандидатстване и в Указанията за попълване на
формуляра. Там е посочено, че не следва да бъдат добавяне нови
бюджетни редове – т.е. разходите в бюджета по отношение на Раздел II
„Единна ставка“ трябва да бъдат посочени общо, съгласно формата на
бюджета. Обосновка на тези разходи следва да бъде направена в
дейностите.
2. Да, разходите по Раздел II „Единна ставка“ трябва да бъдат в размер
точно на 40% от Разходите по Раздел I „Разходи за персонал“ – не следва
да бъдат по-малко или повече. Обърнете внимание, че това условие се
проверява на етап Административно съответствие и допустимост (АСД) и
неспазването му води до отхвърляне на проектното предложение на този
етап от оценката. В тази връзка, моля запознайте се с таблицата за оценка
на етап АСД, публикувана като приложение за информация, към
Условията за кандидатстване. В допълнение, в информационната система
ИСУН 2020 е заложена формула, която проверява това обстоятелство, и в
случай на неговото неизпълнение, при проверката на формуляра за
грешки, системата посочва, че изискването не е спазено, но независимо от
това дава възможност да се подаде проектното предложение.
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Въпрос

Отговор

Здравейте.
По схема BG05M9OP001- 2.007 „РАЗВИТИЕ НА
СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” имам въпрос:
Като действащо социално предприятие със средства по
проекта ще разкриеме нова дейност. За тази нова дейност
предвиждаме да назначим Управител и Счетоводител. Те
ще бъдат назначени на трудов договор и ще се вкл. в
бюджетно перо 3-3.6. Екип на социалното предприятие.
Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца, а заетостта
на работещите в него ще бъде 12 месеца. В разликата от 3
месеца ще се организират дейностите по доставка на
материали, оборудване и подбор на персонала от целевата
група. Въпросът ми е за колко месеца имам право да
назнача Екипа на социалното предприятие (Управител и
Счетоводител)? За какъв срок-12 месеца или 15 месеца?
Поздрави
Борислав Френчев
Председател на УС
Здравейте,

В бюджетни пера 2.6 и 3.6, където са предвидени разходи за Екип на
социалното предприятие (в зависимост от това дали лицата в това перо
попадат в дефинициите за неактивни и безработни лица или не), е
посочено следното:
Екип на социалното предприятие - в размер на 100 % от сумата на
минималния осигурителен доход за съответната длъжност (по професии
в съответствие с НКПД 2011 г.) и всички дължими вноски за сметка на
работодателя
върху
договореното
възнаграждение,
съгласно
националното законодателство, за период до 12 месеца.

18.02.2017г
40.

41.

Да, ще има информационни дни по процедурата. Графикът е
публикуван на интернет страницата на Управляващия орган. На
Дали ще има информационен ден по новата процедура за 28.02.2017 г. ще бъде проведен информационен ден в град Велико
"Развитие на социалното предприемачество" и кога ще Търново, а на 06.03.2017 г. ще бъде проведен такъв в София. За повече
бъде, ако има?
информация, моля запознайте се с публикувания график.
Предварително благодаря за отговора!
Георги Илиев,
"ПЛАМ" ЕООД
55

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Въпрос

19.02.2017г
42.
Здравейте,

Във връзка с отворена процедура за набиране на проектни
предложения - BG05M9OP001- 2.007 „РАЗВИТИЕ НА
СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”, имам следния
въпрос:
Как се формират разходите за трудови възнаграждения на
ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ в Социално предприятие, който
е по бюджетен ред 3 и не попада в дефиницията за
неактивни и безработни лица - в размер на 100% от
сумата на минималния осигурителен доход за съответната
длъжност или съгласно Таблицата за допустими почасови
ставки - Приложение Н към Условията за
кандидатстване?

Отговор
В т. 13.3 „Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване е посочено
следното:
„Планирането и отчитането на разходите за възнаграждения по бюджетни
пера 2 и 3 (в случаите, в които не са обвързани с МОД или МРЗ) следва да
бъде съобразено с Методологията за регламентиране на възнагражденията
по ОПРЧР 2014-2020 г. като размерът на почасовото заплащане на наетите
по проекта лица не може да бъде по-висок от размера на почасовото им
заплащане, определен с акта за назначаването им или с основния им
трудов договор и да не бъде по-висок от стойностите, заложени в
Таблицата за определяне на допустимите почасови ставки (Приложение
Н) – Приложение за информация към Условията за кандидатстване.“

Благодаря Ви предварително за отговора!
С уважение,
Добромира Иванова
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20.02.2017г
43.

Въпрос

Отговор

Здравейте,
моля за разяснение по текста в т. 23.2 Устойчивост на
резултатите от условията за кандидатстване и идентичен с
т.3.20.1 от административния договор: "Бенефициентът се
задължава да запази функционирането на социалното
предприятие, както и заетостта на минимум 50 процента
от новоназначените представители на целевата група по
бюджетно перо 1. „Разходи за трудови възнаграждения по
реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко
лице, включено в заетост при работодател - в размер на
100 % от сумата на минималния осигурителен доход за
съответната длъжност и всички дължими вноски за
сметка
на
работодателя
върху
договореното
възнаграждение“ за период не по-малко от 6 месеца след
приключване на проектните дейности. (периодът следва
да бъде в човекомесеци).
В случай на възникване на непредвидени обстоятелства,
възпрепятстващи изпълнението на ангажимента за
устойчивост, бенефициентът може да договори с
Управляващия орган отсрочване на ангажимента, но в
рамките на до 1 година след приключване на проектните
дейности.
В случай на неспазване на изискването УО ще наложи
финансова корекция върху стойността на верифицираните
разходи по договора, пропорционално по отношение на
неизпълнената устойчивост (измерва се в човекомесеци)."
Въпросите са следните:
1. При планирани 10 души по ред 1, след края на проекта
следва да се назначат 5 души на пълен работен ден,

1. При планирани 10 души по ред 1, след края на проекта следва да се
назначат 5 души на пълен работен ден, съответно да се осигурят 30
човекомесеца заетост?
Да.
Възможно ли е да се предвидят отново 5 души, но на половин работен
ден, респективно 15 човекомесеца заетост?
В конкретния случай не. Продължителността на осигурената заетост
в часове след приключване на дейностите по проекта трябва да отговоря
на продължителността, заложена по време на изпълнение на дейностите.
Може ли това изискване да се изпълни с 10 човека на 4 часов работен
ден, т. е отново 30 човекомесеца?
Да, може. Ако запазите заетостта на всички лица, включени в заетост е
допустимо да намалите продължителността на работния ден с 50%.
Каква би била конкретната санкция (в процент) при частично или пълно
неизпълнение?
В случай на неспазване на изискването УО ще наложи финансова
корекция върху стойността на верифицираните разходи по договора,
пропорционално по отношение на броя на работните места и на времето
на неизпълнение.
2. При планирани 10 души по ред 1, но на непълен работен ден в рамките
на проекта, как следва да се изчислят човекомесеците заетост, които да се
осигурят след края на проекта?
Следва да се осигури заетост на минимум 50 процента от новоназначените
представители на целевата група по бюджетно перо 1/1.1 за период не помалко от 6 месеца, която да съответства на заетостта (непълно работно
време) по време на изпълнение на дейността в рамките на проекта.
Пример: назначени 10 лица на 6 ч. работен ден в рамките на проекта, след
края на проекта минимум 5 лица на 6 ч. работен ден за период не по-малко
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съответно да се осигурят 30 човекомесеца заетост? от 6 месеца или общо 30 човекомесеца.
Възможно ли е да се предвидят отново 5 души, но на
половин работен ден, респективно 15 човекомесеца
заетост? Може ли това изискване да се изпълни с 10
човека на 4 часов работен ден, т. е отново 30
човекомесеца? Каква би била конкретната санкция (в
процент) при частично или пълно неизпълнение?
2. При планирани 10 души по ред 1, но на непълен
работен ден в рамките на проекта, как следва да се
изчислят човекомесеците заетост, които да се осигурят
след края на проекта?
Правилното и коректно планиране на един проект, с
пълна яснота за всички последващи ангажименти при
изпълнението, е от съществено значение не само за
одобрението му, но и гаранция за успешното му отчитане
по програмата. Каквато се надявам и да е целта на УО на
ОП РЧР. Моля за конкретен отговор, а не препращане към
несъществуващото
все
още
"Ръководство
за
бенефициенти за изпълнение на договори по процедура
BG05M9OP001-2.007
„Развитие
на
социалното
предприемачество“.
Благодаря предварително за отговора!
Л. Йорданова

44.

Здравейте,
Имаме колебания относно разписването на бюджетната
част на проекта и Ви молим да ни потвърдите следното:
1.
Ако се назначат психолог и социален асистент за

1. В случай че лицата са в бюджетни редове 2.1 и 2.3, то те следва да
попадат в посочените дефиниции за неактивни и безработни лица. В
случай, че не попадат в тези дефиниции, лицата трябва да бъдат в
бюджетни редове 3.1 и 3.3.
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лица с увреждания, то техните възнаграждения се
попълват съответно в т. 2.1 и т. 2.3., нали така? Тъй като
се планира тези лица също да бъдат от целевите групи
(хора с увреждания), те трябва да се включат и в т.8
Индикатори? В общи линии те се „третират“ както
другите лица от целевите групи, назначени по проекта за
период от 12 месеца. Другото, което не успяхме да
разберем е как се формират техните заплати,
задължително ли е да се следва „ТАБЛИЦА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ ПОЧАСОВИ
СТАВКИ“? Ако следим тази таблица, то тогава в
трудовите договори описваме възнгажражденията им
спрямо планираните изработени часове по заложената
ставка от таблицата?
2.
Другият ни въпрос е по отношение на
наставниците. Планираме това да бъде Управителят на
фирмата. Неговото възнаграждение би трябвало да се
попълни в т. 3.7, нали така? Това автоматично пък
означава, че той не се вписва в т.8 Индикатори?
3.
Ако дейностите за информация и комуникация,
както и за организация и управление на проекта не бива
изобщо да се описват в раздела "План за
изпълнение/дейности по проекта", а само да се декларира
изпълнението им в раздел 11, то тогава как се вижда
прозрачно каква сума е отделена за ръководител и
счетоводител по проекта, като никъде не се описват
техните ставки и планираните часове за работа по
проекта? А по отношение на ставките запазват ли се
нормативните: 10лв. за ръководител, 8лв. за координатор
и 6лв. за счетоводител?
Благодарим Ви предварително за отговорите!

Моля, обърнете внимание, че в бюджетен ред 2.3. се залагат
възнагражденията на обучители приложни / професионални дейности осъществяване и провеждане на обучения и прилагане на образователни
програми в определена професионална област, обучение на работното
място и ориентация на хора от целевата група. Структурата,
преподаването и формата на обучението са спрямо конкретната област на
познание/експертиза. Съблюдава се за ефективността на програмите и
действа самостоятелно или в екип, но съдържанието, методологията и
подходите за обучителния процес са определени в разработения проект.
Планирането и отчитането на разходите за възнаграждения по бюджетни
пера 2 и 3 (в случаите, в които не са обвързани с МОД или МРЗ) следва да
бъде съобразено с Методологията за регламентиране на възнагражденията
по ОПРЧР 2014-2020 г. като размерът на почасовото заплащане на наетите
по проекта лица не може да бъде по-висок от размера на почасовото им
заплащане, определен с акта за назначаването им или с основния им
трудов договор и да не бъде по-висок от стойностите, заложени в
Таблицата за определяне на допустимите почасови ставки (Приложение
Н) – Приложение за информация към Условията за кандидатстване.
2. Да, след като лицето е в т. 3.7, то не следва да се включва към
индикаторите.
3. На етап кандидатстване се декларира спазването на дейността по
организация и управление на проекта, без да е необходимо да се посочват
техните ставки и часове. Да, ставките им следва да бъдат спазени в хода на
изпълнение на проекта.
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45.

46.

Привет!
Ако партньорът на кандидата е НПО, то не следва да
формира печалба и да е задължено да има в баланса си
собствен капитал. В такъв случай, ако НПО-то разполага
в разплащателната си сметка с наличност от 50 лв., не
притежава собствен капитал, няма никакви задължения и
никакви други активи, ще бъде ли прието, че то
притежава достатъчен финансов капацитет, за да бъде
проектен партньор на кандидат с осигурен финансов
ресурс за изпълнението на проекта, тъй като
коефициентът на финансова независимост на НПО-то ще
има стойност равна на 1, а изчисляването за него на
коефициент за рентабилност ще бъде некоректно, с оглед
на разпоредбите на ЗЮЛНЦ, които не позволяват НПОтата, регистрирани в Р. България да формират печалби от
дейността си?
Поздрави,
Христо Чорбаджийски
Уважаема Комисия,
Бих желал да Ви задам един въпрос относно процедура
BG05M9OP001-2.007
„Развитие
на
социалното
предприемачество“.
Във връзка с кандидастването на кандидат - община, на
Общински съвет е взето е решение за участието й в
процедура
BG05M9OP001- 2.006 „Развитие на
социалното предприемачество”, т.е. процедурата, която бе
прекратена. След измененията, които настъпиха по
процедурата
за
„Развитие
на
социалното
предприемачество“, Кандидатът запази желание да

Всяка организация, която е предвидено да разходва средства по
процедурата трябва да отговаря на посоченото в Условията за
кандидатстване изискване за финансов капацитет. Оценката на
финансовия капацитет се прави на база на публикуваната методология,
която трябва да бъде спазена, за да се счете, че организацията отговаря на
този критерий.
В случай, че индикаторът „финансова независимост“ е равен на 0,
кандидатът/партньорът ще получи 1т. по този показател, ако индикаторът
„рентабилност“ е равен на 0, съответно 2т. Оценката на финансовата
стабилност, при така поставените параметри, ще бъде 1т.+2т.=3т., което
означава, че се преминава минимално изискуемият праг за финансов
капацитет.
Моля, обърнете внимание, че ако сумата на актива е 0, проектното
предложение ще отпадне на финансов капацитет, тъй като на 0 не се дели.

Да, необходимо е ново Решение на Общинския съвет, което да бъде по
процедура
BG05M9OP001-2.007
„Развитие
на
социалното
предприемачество“. Всички документи, които се изискват по процедурата
трябва да бъдат съгласно описаното в Условията за кандидатстване по
процедура „Развитие на социалното предприемачество“ под номер
BG05M9OP001-2.007. При подаване на проектното предложение трябва да
бъдат използвани образците на документи от пакета с документи за
попълване по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ под
номер BG05M9OP001-2.007, както и да бъдат спазвани изискванията
посочени в Условията за кандидатстване по процедурата.
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участва. В тази връзка въпросът ми е следния:
необходимо ли е ново решение на ОС за участие в
процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното
предприемачество“ или старото ще бъде прието за
валидно на етап административна оценка при евентуално
кандидастване на Кандидата.
Предварително благодаря!
С
уважение!
Н. Балтов
47.

Здравейте!
1. Моля, вижте отговор на въпрос № 26, т.1.
Във връзка с процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие 2. Печалбата е след облагане.
на социалното предприемачество“ имам следните 3. В т. 23.2 от Условията за кандидатстване е посочено следното:
въпроси:
„По настоящата процедура бенефициентът се задължава да запази
функционирането на социалното предприятие, както и заетостта на
1. При условие, че кандидатства дружество регистрирано минимум 50 процента от новоназначените представители на целевата
по ТЗ /например ООД/, което към датата на група по бюджетно перо 1. „Разходи за трудови възнаграждения по реда
кандидатстване не се самоопределило като "социално на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко лице, включено в
предприятие", но декларира, че ще създава ново заетост при работодател - в размер на 100 % от сумата на минималния
"социално предприятие" в структурата си, то тогава осигурителен доход за съответната длъжност и всички дължими вноски за
промяната в учредителния договор, устав или друг правен сметка на работодателя върху договореното възнаграждение“ за период не
документ за създаването му трябва да касае цялото по-малко от 6 месеца след приключване на проектните дейности.
дружество или само новосъздаденото социално (периодът следва да бъде в човекомесеци).“
предприятие? Тоест, допустимо ли е кандидатът да Моля, запознайте се и с чл. 3.20.1 от Административни договор за
открие втора дейност в структурата на съществуващото безвъзмездна финансова помощ, който е публикуван като приложение към
си предприятие, съответно с промени в учредителните си Условията за кандидатстване.
документи, която да отговаря на дефиницията за
„социално предприятие” и за която се води отделна
счетоводна аналитичност и да кандидатства с проект само
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за дейности на социалното предприятие?
2. Решението на собствениците на капитала за
разпределение на над 51% от печалбата, която трябва да
се насочва към основната цел на социалното предприятие
касае печалбата преди или след облагане?
3. За какъв период от време кандидата е длъжен да
развива новосъздаденото "социално предприятие", при
условие, че в Търговския закон, термина "социално
предприятие" не е регламентиран?
Предварително благодаря!
Мария Велкова
48.

1. Възможно ли е за населено място на изпълнение на
проекта да напишем като начало само държава България ,
предвид че то тепърва ще се избира след внимателно
маркетингово проучване на пазара .
2. Създаваме за целите на проекта ново социално
предприятие. Има ли изискване за това колко време след
изпълнението на проекта трябва да действа това
предприятие в същата си правна форма ?
3. Какво точно се има предвид за точка 8 от Формуляра Индикатори, източник на информация ? От указанията за
попълване не става много ясно това.
С уважение:
Виктория Янева

1. В полето 11.1 във формуляра за кандидатстване е посочено:
„Моля посочете мястото на изпълнение на проекта – област, община,
населено място.“
В случай, че в това поле посочите България, това няма да доведе до
отхвърляне на проектното предложение, поради това че териториалния
обхват на процедурата е спазен, но това дали ще се отрази при оценката на
проектното предложение на етап техническа и финансова оценка зависи от
начина, по който ще го обосновете в проектното предложение.
2. В т. 23.2 от Условията за кандидатстване, както и в чл. 3.20.1 от
Административни договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ ясно е посочено следното:
Бенефициентът се задължава да запази функционирането на социалното
предприятие, както и заетостта на минимум 50 процента от
новоназначените представители на целевата група по бюджетно перо 1.
„Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по
реда на ЗДСл на всяко лице, включено в заетост при работодател - в
размер на 100 % от сумата на минималния осигурителен доход за
съответната длъжност и всички дължими вноски за сметка на
работодателя върху договореното възнаграждение“ за период не по-малко
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от 6 месеца след приключване на проектните дейности. (периодът следва
да бъде в човекомесеци).
3. В Указанията за попълване на формуляра е посочено, че в полето
„Източник на информация“ трябва да посочите източника на информация
на
база на който ще се извършва проверката за постигане на
предвидените по проекта индикатори. Даден е пример, че може да
посочите – например „Бенефициент“, което означава, че източника на
информация ще бъде документацията на бенефициента. Вие, може да
посочите и друг източник, като например – месечни справки, доклади по
изпълнението и др., така както смятате да бъде източника на информация,
по който ще се прави проверка за постигането на индикаторите.
21.02.2017г
49.

Въпрос

Отговор

Здравейте,
1. При следната хипотеза:
Кандидат
по
процедурата
е
неправителствена
организация. В рамките на проекта ще бъде създадено
ново социално предприятие към съществуващия клон на
сдружението кандидат.
Въпросът е допустимо ли е чрез проекта клонът на
сдружението да започне да функционира като социално
предприятие, а не сдружението-майка (което се явява
кандидат)?
Приемате ли, че клонът е част от структурата на
кандидата?
2. Моля за уточнение какви биха били финансовите
санкции, ако по някаква причина кандидатът не изпълни
условието за устойчивост?
По настоящата процедура бенефициентът се задължава да
запази функционирането на социалното предприятие,

1. Да, този случай е допустим.
2. В чл. 3.20.1 от административния договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ е посочено следното:
„В случай на неспазване на изискването УО ще наложи финансова
корекция върху стойността на верифицираните разходи по договора,
пропорционално по отношение на неизпълнената устойчивост (измерва се
в човекомесеци).“
Моля, запознайте се с административния договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, който е публикуван към документите по
процедурата.
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50.

както и заетостта на минимум 50 процента от
новоназначените представители на целевата група по
бюджетно перо 1. „Разходи за трудови възнаграждения по
реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко
лице, включено в заетост при работодател - в размер на
100 % от сумата на минималния осигурителен доход за
съответната длъжност и всички дължими вноски за
сметка
на
работодателя
върху
договореното
възнаграждение“ за период не по-малко от 6 месеца след
приключване на проектните дейности. (периодът следва
да бъде в човекомесеци).
С уважение,
Таня Стоянова
Здравейте,
имам следните въпроси:
1. Кандидатът е езикова школа, която ще наема
безработни лица. Тези лица ще преминат обучение по
чужд език - 3 нива (700 лв.). Тъй като обучението ще се
провежда от преподавателите на самата школа, а няма да
се наема външен изпълнител, как да се изчисли таксата за
1 обучаем? Може ли да се заложи в т.3 заплата за
преподавател 5600 лв., която да се равнява на броя на
лицата х 700 лв. за курс (напр. 8 чов. х 700 лв = 5600 лв.)
Извън тези 700 лв. могат ли да се залагат разходи за
учебници и помощни материали за обучението?
2. Ако в бюджета се заложи възнаграждение за
ръководителя на соц. предприятие (който е и собственик),
какъв да бъде размерът на заплата му?
С какъв вид договор да се удостовери това
възнаграждение? В приложение Н са дадени часови
ставки само за помощен екип, но не и за ръководен екип

1. По процедурата няма изисквания за такси. В Условията за
кандидатстване са посочени минимални изисквания само по отношение на
часовете за провеждане на обучения. Относно въпроса Ви за формиране
на възнаграждение в бюджетно перо 3, моля обърнете внимание на
следното, което е заложено в Условията за кандидатстване:
„Планирането и отчитането на разходите за възнаграждения по бюджетни
пера 2 и 3 (в случаите, в които не са обвързани с МОД или МРЗ) следва да
бъде съобразено с
Методологията за регламентиране на
възнагражденията по ОПРЧР 2014-2020 г. като размерът на почасовото
заплащане на наетите по проекта лица не може да бъде по-висок от
размера на почасовото им заплащане, определен с акта за назначаването
им или с основния им трудов договор и да не бъде по-висок от
стойностите, заложени в Таблицата за определяне на допустимите
почасови ставки (Приложение Н) – Приложение за информация към
Условията за кандидатстване.“
Разходите за учебници и помощни материали са допустими и следва да
бъдат заложени в Раздел I “Единна ставка“.
2. Във връзка с разходите за Екип на социалното предприятие в Условията
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на соц. предприятие.

за кандидатстване е посочено следното:
„Екип на социалното предприятие - в размер на 100 % от сумата на
минималния осигурителен доход за съответната длъжност (по професии в
съответствие с НКПД 2011 г.) и всички дължими вноски за сметка на
работодателя
върху
договореното
възнаграждение,
съгласно
националното законодателство, за период до 12 месеца.“
В Раздел I „Разходи за персонал“, всички възнаграждения следва да бъдат
само по трудов договор.

Поздрави,
Христослава Георгиева

Въпрос

22.02.2017г
51.

Отговор

Здравейте,
Във връзка с процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие
на социалното предприемачество“ имам следния въпрос:
Ако кандидатът е предвидил назначаването на лица от
целевата група в дейност към социалното предприятие,
свързана с обгрижването на новосъздадена интернет
страница, за чието разработване ще осигури собствено
финансиране, необходимо ли е страницата да съдържа
изображения и текстове в съответствие с изискването за
визуализация на ОП"РЧР"?
Въпросният уебсайт ще има за цел подпомагане
рекламата и пласмента на продуктите и услугите на
социалното предприятие, както и ще генерира
съдържание във връзка със социално значими проблеми,
каузи и услуги, което ще му осигури потенциал да
привлича рекламодатели – т.е. да генерира приход.
Предварително
внимание.

благодаря

за

отделеното

време

Не, не е необходимо. Дейностите за информация и комуникация по
процедурата трябва да отговарят на условията и изискванията описани в
Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за
информация и комуникация 2014-2020 г., публикуван на интернет
страницата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 г. Моля, обърнете внимание на Раздел 2 и по-специално т. 2.2
от същия, където се третират задълженията на бенефициент при
финансиране на проекта от ЕСИФ.

и
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52.

53.

Анелия Фернандес
Ръководител проекти
ГИП-София
Здравейте. Във връзка с отворената за кандидатстване
процедура "Развитие на социалното предприемачество"
искам да попитам:
1. Допустимо ли е в управлението на проекта един и същи
човек да бъде Ръководител и Координатор?
2. Какви действия следва да предприеме работодателя ако
някое от лицата, останали в заетост след приключване на
проектните дейности, само реши да напусне социалното
предприятие?

1. По така зададения въпрос в Условията за кандидатстване няма заложени
подобни ограничения, но кандидатът следва сам да прецени доколко е
възможно подобно осъвместяване на двете длъжности.
2. Моля вижте отговор на въпрос № 38, т. 1.2.

Здравейте, имам няколко въпроса по процедура "Развитие 1. Моля, вижте отговор на въпрос № 43.
на социалното предприемачество":
2. Разходи за ДНА са посочени като допустими в Раздел „Единна ставка“.
3. Да, допустимо е.
1. По отношение на постигането на условието за 4. Устойчивостта по процедурата е по отношение на лицата, назначени в
устойчивост на проектните предложения: отчита ли се бюджетен ред 1/1.1 Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и
показателят за изпълнен, в случай, че в периодът на възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко лице, включено в заетост при
устойчивост се наложи заетост на непълен работен ден, работодател - в размер на 100 % от сумата на минималния осигурителен
ползване на платен и неплатен отпуск, производствен доход за съответната длъжност (по професии в съответствие с НКПД 2011
престой и други, като работните места не се закриват?
г.) и всички дължими вноски за сметка на работодателя върху
договореното възнаграждение, съгласно националното законодателство, за
2. В разходите в раздел "Единна ставка" може ли да се период до 12 месеца.
включат като допустими разходи такива за придобиване
на ДНА - лицензия за извършване на дейност?
3. Позволява ли се в раздел I от бюджета да се включат
разходи за трудови договори с консултанти, които да
извършат мотивационни обучения на заетите от целевите
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групи? А за назначаване на психолог за работа с
представителите на целевите групи?

54.

23.02.2017г
55.

4. При назначаване на управител на социалното
предприятие, който не е представител на целевата група,
за него условието за постигане на устойчивост важи ли
или то е само за представители на целевите групи?
Благодаря предварително за уточненията!
Поздрави,
М. Николова
Здравейте,
Да, необходимо е. Моля, запознайте се и с отговор на въпрос № 27.
Общинският съвет на Кандидата Община е взел Решение
по процедура BG05M9OP001- 2.006 за:
- подаване на проектното предложение;
одобряване
на
споразумение
за
общинско
сътрудничество с партньора по проекта, съгл. чл. 59 и сл.
от ЗММСМА;
- предоставяне на сграда за срока на изпълнение на
проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад
по проекта и спазване ангажимента на устойчивост
Въпросът ми е необходимо ли е отново да се гласува
същото предложение по процедура BG05M9OP0012.007?
Въпрос

Отговор

Здравейте, във връзка с процедура „РАЗВИТИЕ НА 1. За да се определи размера на единната ставка в размер на 40% се
СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” имам следните включват всички разходи по бюджетни пера 1, 2 и 3 – т.е. целият Раздел I
въпроси:
„Разходи за персонал“.
2./3. Единната ставка е в размер точно на 40% от стойността на
По процедурата се прилагат правилата за опростено допустимите преки разходи за персонал в Раздел I “Разходи за персонал“.
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отчитане на разходите с единна ставка в размер 40 на сто Ако има съфинансиране от страна на кандидата в преките разходи за
от допустимите преки разходи за персонал за покриване персонал, то следва да има същото процентно съфинансиране и в Раздел II
на останалите допустими разходи за даден проект, „Единна ставка“.
съгласно чл.14, параграф 2 от Регламент №1304/2013 г.
1) Кои разходи са преките разходи за персонал- всички
включени в бюджетни пера 1, 2 и 3 или само бюджетно
перо 1 за лицата от целевата група?
2) Единната ставка в размер 40 на сто от общите
допустими разходи за персонал ли се отнася или единната
ставка е в размер на 40 на сто от БФП за тези преки
разходи за персонал (ако имаме съфинансиране от страна
на кандидата за персонал)?
3) Допустимо ли е да съфинансираме само разходи за
персонал, а другите разходи от единната ставка да бъдат
на 100% подкрепени с БФП?
Благодаря предварително!
Х.М.
Въпрос

24.02.2017г
56.

Здравейте,

Отговор

Допустимо е лицата в бюджетно перо 3 да бъдат на непълно работно
време или за определен период от време, но същите следва да са на трудов
Допустимо ли е в бюджетно перо 3 да бъдат предвидени договор. В случай че не са, разходите за тях трябва да бъдат в Раздел II
разходи за възнграждения на лица, които ще се включат в „Единна ставка“.
дейностите на социалното предприятие на непълно
работно време или за определн период от време, като
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същите не са в трудово правоотношение с бенефициента?
Предварително благодаря!

57.

58.

Поздрави,
Н. Димова
Здравейте,

Да, когато организацията има прокурист декларациите, които се изискват
на етап кандидатстване трябва да бъдат подписани и от управителя на
Ако едноличен търговец има прокурист - това означава фирмата и от прокуриста.
ли, че при подписване на декларациите, които са
необходими
на
етап
кандидатстване
те/приложенията/декларациите/
трябва
да
бъдат
подписани и от управителя на фирмата и от прокуриста?
Благодаря!
Владимир Георгиев
Здравейте,
1. В Условията за кандидатстване е посочено следното:
Наставникът трябва да е лице, което е назначено на същата длъжност и
Във връзка с процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие може да докаже минимум 3 месеца съответен професионален опит в
на социалното предприемачество“ имам следните същите или сходни дейности, по които се предвижда да бъде наставник.
въпроси:
2. Да допустимо е. В коя дейност да бъде заложено е по преценка на
кандидата.
1. Ако дейностите по проекта са свързани със създаване 3. Да такива разходи биха били допустими в Раздел II „Единна ставка“, в
на услуга, в която новоназначените лица от целевата случай че са описани и обосновани в проектното предложение и е
група ще бъдат назначени на различни длъжности допустимо да бъдат посочени към дейност „Оборудване на
(оператори на различен вид машини, куриери), за които новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното
не се изисква специализирана професионална подготовка, адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка
а ръководителят на предприятието е назначен на с дейността на социалното предприятие“.
длъжност „организатор дейности”, която не съвпада с
нито една от позициите на подопечните му, може ли той
да бъде техен наставник, ако има съответния опит в
управление на дейностите, които те извършват?
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2. Ако дейностите по проекта предвиждат създаване на
услуга/ производство, допустим разход ли е създаването
на интернет страница – каталог на продуктите/услугите на
предприятието, която има за цел да подпомага рекламата
и пласмента им, като за администрирането на този
уебсайт ще бъде наето лице от целевата група?
Ако да, в коя дейност следва да се включи създаването на
интернет страницата – към дейност „социален маркетинг”
или към отделно обособена дейност?
Може ли лице от социалното предприятие, назначено на
длъжност „експерт маркетинг”, което не принадлежи към
целевата група на неактивни и безработни лица към
момента на назначаване, да бъде наставник на
новоназначено лице от целевата група, ангажирано като
„администратор уебсайт”, ако може да докаже опит в
подобни дейности?
3. Ако дейностите по проекта предвиждат създаването на
подвижен сглобяем щанд/ къщичка за реализация на
продукцията на социалното предприятие, допустим
разход ли са те и, ако да, към коя дейност следва да се
включат – Ремонтни дейности и оборудване на
новосъздадени работни места или друга?
Предварително благодаря!

59.

Анелия Фернандес
Ръководител проекти
ГИП-София
Здравейте,

В Методологията за техническа и финансова оценка е посочено следното:
Инвестицията за работно място се изчислява като сумата, посочена в
Моля за разяснение по термина "Цена на лице от целевата бюджетно перо 4 „Други разходи“, се раздели на броя на лицата от
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група" от раздел 4 на Методология за техническа и целевата група, включени в бюджетен ред 1./1.1 „Разходи за трудови
финансова оценка на проектно предложение по процедура възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко
"Развитие на социалното предприемачество".
лице, включено в заетост при работодател - в размер на 100 % от сумата на
минималния осигурителен доход за съответната длъжност (по професии в
Моля също за пояснение дали термина "Инвестиция за съответствие с НКПД 2011 г.) и всички дължими вноски за сметка на
работно място" съответства като стойност на термина работодателя върху договореното възнаграждение, съгласно националното
"Цена на лице от целевата група" или има някакъв друг законодателство, за период до 12 месеца.“
специален смисъл. В случай, че има такъв, моля пояснете По този начин се получава цената на лице от целевата група, т.е. ако
как се изчислява "Цена на лице от целевата група", което проектът е на стойност до 100 000 лв., за да се получи максимален брой
води до присъждане на по висок брой точки за точки в Раздел IV Бюджет – трябва да бъдат назначени поне 6 лица, при
проектното предложение.
разделянето на разходи от бюджетно перо 4 „Други разходи“ на броя на
лицата – в случая 6, сумата, която се получава трябва да бъде равна или
С уважение,
по-малка от 5 000 лв.
А. Иванова
60.

Здравейте,
Имаме следния въпрос:
Частно детско училище, регистрирано като юридическо
лице с повече от 25 години опит, вкл. с изпълнени редица
проекти, финансирани от различни източници, се
задължава по Закона за народната просвета и Правилника
по прилагането му, да се преобразува в ново дружество в
срок до август 2017 г., т.е. от септември ще има ново
юридическо лице, което ще придобие всички капитали и
ресурси (вкл. и персонал) на съществуващото до сега
училище, поради нови изисквания за училищното
образование. Конкретното ни питане е свързано с:
Допустимо ли е на етап кандидатстване да участва
юридическото лице със сериозен опит, а в последствие да
се реализира проекта с преобразуваното дружество, като

В случай, че новото дружество е универсален правоприемник на
преобразуваното (чрез вливане, сливане и промяна на правната форма) –
да, това е допустимо.
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61.

към момента на преобразуване Министерство на
образованието и науката ще издаде документ, че новото
дружество е правоприемник на старото с всичките му
налични капитали и ресурси.
Благодарим за отговора!
Михаела Иванова
Здравейте,
Да, допустимо е да добавите нова дейност, която да е продължение на
съществуваща такава. В секция 7 „План за изпълнение/ Дейности по
Във връзка с обявената процедура BG05M9OP001-2.007 проекта“ следва да се опише начина на изпълнение на дейността, както и
„Развитие на социалното предприемачество“, моля, да да се обосноват разходите, които са заложени в бюджета на проектното
предоставите следните разяснения:
предложение.
От описанието на дейностите, включващи разходи, заложени в раздел II
в разработвания от наша страна проект предвиждаме „Единна ставка“ трябва да са видни начините и етапите на изпълнение на
изпълнението на дейност по закупуване на оборудване, дейностите и да е обоснована нуждата от оборудване, ремонтни дейности,
материали
и
инструменти
за осигуряване на обучения и др.
новоразкритите работни места в социалното предприятие
за представителите на целевата група в съответствие с
планираните длъжности. Планираното оборудване
обхваща над 65 позиции оборудване и инструменти.
Съгласно Условията за кандидатстване и Указанията за
попълване на формуляра за кандидатстване чрез ИСУН
2020 в секция 7 „Дейности“ на проекта кандидатите
следва за детайлно да опишат какво включва дейността в
секция „Описание“, както и да аргументират
необходимостта от това оборудване, от една страна, а от
друга, в секция „Начин на изпълнение“ да се опише
начина на изпълнение на дейността, както и подробно да
се обосноват разходите, заложени в съответното
бюджетно перо. Едновременно с това ограничението на
допустимите символи за секция „Описание“ е до 4000
символа, а за секция „Начин на изпълнение“ е до 3000
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символа, което води до невъзможност за детайлно и
коректно описание на планираното за закупуване
оборудване и обосноваване на конкретните разходи в
заложените в системата ИСУН 2020 ограничения на броя
символи. С оглед на това, моля, да разясните, допустимо
ли е да генерираме допълнителна секция с
наименованието на дейността, която да използваме за „доописание“ на планираното за закупуване оборудване и
финансовата обосновка в съответствие с Условията за
кандидатстване и указанията на формуляра за
кандидатстване.
Благодаря ви предварително за съдействието.
Поздрави,

62.

Гергана Коджейкова
Експерт „Европейски проекти и програми“
Здравейте,
Трябва ли община да попълва Приложение
Декларация за минимална помощ (De minimis)?

63.

Зоя Петрушева
Старши експерт
Община Пловдив
Здравейте,

Да, Приложение IV: Декларация за минимална помощ (De minimis) е
задължителна за всички кандидати по процедурата.
IV:

Помощният персонал и екипът на социалното предприятие се залагат в
бюджетен ред 2, само ако не попадат в обхвата на целевата група – хора с
Възникна ни следният въпрос: Когато попълваме 11.4. увреждания и хора в неравностойно положение. В случай, че лицата са от
Описание на целевата група, трябва ли да описваме само тази целева група, разходите за тях следва да бъдат заложени в бюджетен
лицата от целевата групата, които са от т. 1/1.1., защото ред 1, т.е. лицата, назначени като помощен персонал трябва да се опишат в
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64.

ние смятаме да наемем 20 лица от целевата група по
бюджетен ред 1/1.1 и лица от целевата група, които са по
бюджетен ред т. 2/2.5?
Благодаря предварително!
Моля, потвърдете получаването на писмото.
Въпрос относно кандидатстване по процедура за подбор
на проекти BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното
предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020:
Във връзка разработване и предстоящо кандидатстване на
Община Свищов с проектно предложение „Създаване на
Туристически информационен център в гр. Свищов” по
Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване, Инвестиционен
приоритет
4
„Насърчаване
на
социалното
предприемачество и на професионалната интеграция в
социалните предприятия и насърчаване на социалната и
солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до
заетост” посредством процедура за подбор на проекти
BG05M9OP001-2.007
„Развитие
на
социалното
предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020, молим за разяснения
относно създаването на „социално предприятие“, а
именно:
„социалното предприятие“ следва ли да е самостоятелно
юридическо лице или е възможно да се създаде към
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в
Община Свищов – общинска служба „Социални
дейности“.
С уважение,
Община Свищов

т.11.4.

В Условията за кандидатстване по процедурата е посочено, че допустими
кандидати са общини. Посочено е, че е допустимо е структури/звена на
общината, които нямат самостоятелна юридическа правосубектност да
кандидатстват чрез нея за получаване на безвъзмездна финансова помощ,
като е посочено че в този случай, кандидатът е самата община чрез
съответната структура/звено и всички документи се подписват и подават
от името на кмета на общината или упълномощено лице. В Приложение
Декларация VI е посочено следното:
В случай, че кандидат по процедурата е община, която декларира, че има
създадено социално предприятие или че ще създава такова, документите, с
които се доказва социалното предприятие са Решение но ОС по реда на чл.
52 и 53 от ЗОС и Правилник за дейността на социалното предприятие. В
Правилника за следва да фигурират изискванията, посочени в
определението за социално предприятие. Всички останали документи,
които се изискват на етап кандидатстване се представят за общината и
следва да бъдат подписани от името на кмета на общината. И в двата
случая, социалното предприятие не трябва да има самостоятелна
правосубектност.
В този смисъл ако общинската служба не е самостоятелно юридическо
лице, а структура на общината и кандидатствайки чрез общината не може
да представи посочените в декларацията документи, отговора на въпроса
Ви е, че това не е допустимо.
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65.

25.02.2017г
66.

Здравейте, имам един въпрос :

Трайно безработно лице, което е регистрирано в Д БТ, като доказателство
представя служебна бележка, издадена от дирекциите „Бюро по труда“, за
Как се доказва , че едно лице е трайно безработно, нужна регистриране повече от 12 месеца
ли е регистрация в Бюрото по труда за 12 месеца ?
Трайно безработно лице, което не е регистрирано в Д БТ, като
доказателство следва да представи издадени от НАП удостоверения за
В. Тодорова
липса на трудови и други приравнени договори (самоосигуряване) за
повече от 12 месеца.
Въпрос

Отговор

Здравейте, ние сме Фондация и представляващите й са Да, може.
двама "заедно и поотделно". Това са съответно
Председателят на УС ( и учредител на Фондацията) и Зампредседателят на УС. Можем ли в този случай да
приложим автобиография на зам-Председателя на УС,
който също се явява представител на Фондацията?
Благодаря ви предварително!
С уважение,
К. Великова

26.02.2017г
67.

Въпрос
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с процедура за подбор на проекти
BG05M9OP001 - 2.007 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” отправям към Вас следните
въпроси:
1. Съществува ли ограничение (минимално, респективно
максимално допустими разходи), с които трябва да се
съобразяваме при залагане на стойности относно
дейности по предоставяне на професионално обучение/

Отговор
1. По настоящата процедура има поставени изисквания относно
минималната продължителност на обученията, като няма изисквания за
максимална цена. Не, не е необходимо да се ръководите от изискванията,
посочени в процедура BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното
предприемачество“, която е прекратена. Настоящата процедура „Развитие
на социалното предприемачество“ е под номер BG05M9OP001-2.007 и за
нея трябва да се спазват всички изисквания, които са посочени в
Условията за кандидатстване за тази процедура и под този номер.
2. Моля, вижте отговор № 43.
3. Да, допустимо е, стига социалното предприятие да отговаря
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обучение по ключови компетентности на човек-обучаем? кумулативно и на трите условия, посочени в дефиницията за социално
Да се ръководим ли от индикативните стойности, които предприятие в Условията за кандидатстване.
бяха указани в условията за кандидатстване по
прекратената на 15.12.2016 г. процедура, своевременно и
в други процедури с допустими дейности за
професионално обучение, а именно: з"а първа степен, с
продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600
лева на човек; втора степен...... - 1 200 лева на човек".
2. Относно задължението на бенефициента да запази
функционирането на Социалното предприятие, както и
заетостта на минимум 50 % от новоназначените
представители на целевата група по Бюджетно перо 1,
допустимо ли е, в случай, че в рамките на проекта се
предвижда заетост на пълен работен ден, по време на
устойчивостта в рамките на не по-малко от 6 месеца,
лицата да работят почасово, а именно на 4-тири часов
работен ден. С това ще се покрие ли изискването за
устойчивостта на основание: периодът следва да бъде в
човекомесеци. Или по-конкретно по време на
устойчивостта заетостта на лицата от целевата група
трябва ли да се запази на пълен работен ден или е
допустимо да са почасово /наполовина/?
3. Допустимо ли е към дадена община да се създаде
Социално
предприятие
по
"Благоустрояване
и
озеленяване", респективно да се наемат лица от
допустимата целева група на позициите: "Озеленител" и
"Помощник Пътен строител"?
Благодаря Ви за успешното сътрудничество!
С уважение,
Д. Димитрова
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Въпрос

27.02.2017г
68.

Отговор

Здравейте във връзка с отворена процедура за 1. Не е необходимо всяко лице от управителния съвет да си издава
кандидатстване
"Развитие
на
социалното персонален КЕП и не е необходимо декларациите да бъдат подписвани с
предприемачество" имаме следните въпрси:
персонален КЕП. Не е необходимо и бъдат подписвани с КЕП на
сдружението. Декларациите трябва да бъдат подписани собственоръчно
1. В устава на Сдружението е записано, че „Сдружението от всяко лице и след това сканирани и прикачени в системата.
изразява волята си и извършва правни действия чрез своите 2. Не, не е допустимо. В т. 11.5 от Условията за кандидатстване е
органи. То се представлява от Управителния съвет в лицето посочено следното: “Партньорите участват в реализацията на проекта, но
на Председателя на Сдружението.“. КЕП е издаден на направените от тях разходи са допустими само за трудови договори.
Сдружението с представляващ Председателя му. Нужно ли Същите се отчитат с първични счетоводни документи.“
е всяко лице от Управителния съвет да си издава
персонален КЕП? Ще бъдат ли приети декларациите,
придружаващи проектното предложение, подписани
собственоръчно от членовете на сдружението, но качени в
системата, подписани с КЕП на Сдружението?
2. Допустимо ли е партньор по проекта да разходва
средства за различни цели, освен заплати и осигуровки?

69.

Благодаря!
Поздрави,
Галя Генова
Сдружение Академия
Дълголетие
Здравейте,

за

образователни

иновации

Да такива разходи биха били допустими в Раздел II „Единна ставка“, в
случай че са описани и обосновани в проектното предложение.

имам следния въпрос относно процедура BG05M9OP0012.007
„РАЗВИТИЕ
НА
СОЦИАЛНОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”:
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1. Ние сме кандидат, който в рамките на проекта планира
да учреди ново социално предприятие за предоставяне на
социална услуга занималня за деца и в тази връзка ще
наеме безработни лица от целевата група като възпитатели
и преподаватели. В случая оборудването, необходимо за
новосъздадените
работни
места
представлява
необходимото оборудване за нуждите на децата- масички,
столчета,занимателни играчки и съоръжения и т.н. В тази
връзка допустимо ли е в бюджетно перо Единна ставка да
се заложат разходите за материали и оборудване,
необходими за дейността на социалното предприятие,
които ще се ползват солидарно от всички назначени по
проекта лица.

70.

Поздрави,
Мария Христова
Здравейте,
Във връзка с процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на
социалното предприемачество“ имаме следните въпроси:
1.
Ако кандидатстващата организация към момента на
подаване на проктното предложение не е социално
предприятие и е отбелязала това в Деларация Социлно
предприятие – Приложение VI, при евентуално одобрение
за получаване на финансиране в Условията за
кандидатстване е посочено, че трябва да създаде ново
социално предприятие, за което към момента на
изпълнението на административния договор ще представи
и съответните документи, удостоверяващи, че чрез
настоящия проект е създадено социално предприятие. Това
ново предприятие трябва да е ново юридическо лице или
самата кандидатстваща организация трябва да се

1. Моля, вижте отговор на въпрос № 26.
2./3. В случай, че разходите за тези лица са заложени в Раздел I „Разходи
за персонал“, то те следва да бъдат на трудов договор. В случай, че
лицата са на граждански договор, то разходите за тези лица следва да
бъдат в Раздел II „Единна ставка“. В бюджетно перо 1/1.1. се залагат
разходите за лицата от дейност 7 „Подкрепа за осигуряване на заетост за
период до 12 месеца“. В бюджетни пера 2 и 3 се залагат разходи за лица,
които подпомагат дейността на социалното предприятие, без да са част
от лицата по задължителната дейност 7 „Подкрепа за осигуряване на
заетост за период до 12 месеца“. В бюджетни пера 2 и 3 могат да бъдат
включени например обучители, психолози, и др. лица (в зависимост от
предвидените дейности по проектното предложение), които имат за цел
да подпомагат лицата, които са назначени на работа в социалното
предприятие – по задължителната дейност (дейност 7), както и лица,
ангажирани в изпълнението на други преки дейности по проекта, като
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преобразува в Социално предприятие?
2.
Ако се предвиди наемане на Консултант, Обучител
и Помощен персонал и се предвиди да се наемат на
трудови договори, то разходите за заплати и осигуровки в
този смисъл са разходи за персонал. Не става ясно как
веднъж разходите за обучения са в I. Разходи за персонал, а
друг път в II. Единната ставка. Моля за разяснение в кои
слуачаи какви са и при предвидено наемане на
горепосочените лица на трудови договори разходите за
техните заплати и осигуровки към разходи трябва да се
включат в бюджета.
3.
Да разбираме ли, че ако се предвиди да се наемат
напр. 10 човека персонал – 5 от тях може да са от целевата
група, а другите 5 може да не са от нея, тъй като тяхната
експертиза е нужна за обезпечаване дейността на
социалното предприятие – напр. управител на социалното
предприятие, счетоводител, опитни специалисти в областта
на дейност на социалното предприятие и т.н.? Допустимо
ли е един от новонаетите 5, които не са от целевата група,
да бъде и наставник? Допустимо ли е собственика на
кандидатстващата организация да бъде нает към персонала
на новосъздаденото социално предприятие и в този смисъл
да получава заплата?
Благодаря предварително за отговорите на поставените
въпроси.

например в дейност 8 „Проучване на търсенето и възможностите за
пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги“ и
дейност 9 „Социален маркетинг и популяризиране на социалната
икономика и социалното предприемачество“. Те следва да бъдат
заложени в бюджетен ред 2 или в бюджетен ред 3, в зависимост от това
дали попадат в дефинициите за неактивни и безработни лица към
момента на назначаване или не, т.е. дали трябва бъдат включени към
индикаторите или не. Разходите за екипа на социалното предприятие
включват разходи като например – ръководител на социалното
предприятие, счетоводител на социалното предприятие и др. Разходите
за тези лица могат да бъдат заложени в бюджетни пера 2.6 или 3.6 в
зависимост от това дали лицата попадат или не попадат в посочените
дефиниции за неактивни и безработни лица. В случай, че лицата са част
са част от целевата група – хора с увреждания и лица в неравностойно
положение на пазара на труда и други социално изключени лица,
разходите за тях могат да бъдат заложени в бюджетно перо 1/1.1.
В Условията за кандидатстване относно дейност 4 „Осигуряване на
наставник от работодателя за новонаети лица“ е посочено следното:
Наставникът трябва да е лице, което е назначено на същата длъжност и
може да докаже минимум 3 месеца съответен професионален опит в
същите или сходни дейности, по които се предвижда да бъде наставник.
Собственикът на кандидатстващата организация може да участва в
дейности по проекта и да получава възнаграждение за това, но в случай
че отговаря на изискванията, посочени в Условията за кандидатстване за
съответните длъжности.

С уважение,
Ана Николова

79

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

71.

УВАЖАЕМА КОМИСИЯ,
Моля, вижте отговор на въпрос № 25.
По кое бюджетно перо следва да се заложат разходите за
професионални обучения и ключови компетентности, при
положение че те ще бъдат възложени на външни
изпълнители?
С уважение,
Веселина Илиева

28.02.2017г
72.

Въпрос

Отговор

Здравейте, във връзка с процедурата имаме следните
въпроси:
1. В коя дейност следва да се включат назначените по
проекта членове на екипа на социалното предприятие примерно организатор на работните графици на
назначените по дейност 7 (задължителна дейност) лица?
(Този човек не е част от екипа за управление на проекта, а
на самото социално предприятие).
2. Ако партньорът по проекта изпълнява дейността за
професионално обучение на лицата, назначени по дейност
7 (задължителна дейност), и има издаден лиценз за това от
НАПОО, но няма назначени обучители на трудов договор,
в кое бюджетно перо следва да се заложат разходите за
тези обучители?
3. В случай, че социалното предприятие е обособено звено
в организация, която не е регистрирана по ДДС, как се
облага данъчно реализираната от социалното предприятие
печалба?
4. Ако партньорът по проекта изпълнява дейността за
професионално обучение на лицата, назначени по дейност
7 (задължителна дейност), и има издаден лиценз за това от

1. Описанието на членовете на екипа на социалното предприятие може
да бъде направено към дейност по проекта по преценка на кандидата.
Екипът може да бъде описан например и към задължителната дейност 7
по процедурата, като изрично се направи разграничение между лицата,
които ще бъдат назначени в бюджетно перо 1./1.1 и съответно екипа на
социалното предприятие, който може да включва ръководител,
счетоводител и др.
2. Партньорите участват в реализацията на проекта, но направените от
тях разходи са допустими само за трудови договори, т.е. в Раздел I
„Разходи за персонал“. В случай че не са на трудови договори, следва
това лице/обучителна организация да бъде избрано по реда на глава
четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. или ЗОП и свързаната
подзаконова нормативна уредба, в зависимост от това дали кандидатът
се явява възложител по реда на ЗОП.
3. Обособеното звено е част от организацията и реализирана печалба се
облага по същия ред.
4. Партньорите участват в реализацията на проекта, но направените от
тях разходи са допустими само за трудови договори, т.е. в Раздел I
„Разходи за персонал“. Останалите, присъщи за обучението разходи, ще
се извършват от кандидата и ще се залагат в раздел II „Единна ставка“.
Планирането и отчитането на разходите за възнаграждения на
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73.

НАПОО, то каква сума следва да заложи като разход за 1
лице от целевата група за придобиване на част от професия
по втора квалификационна степен, с продължителност не
по-малка от 300 учебни часа? По предходни схеми по
ОПРЧР този разход бе определен на 600 лв. на лице. В коя
част на бюджета следва да се отрази този разход и под
каква форма:
а) като обща сума за обучение, формирана от броя на
обучаемите умножена по 600 лв. на лице? (допустимо ли е
да се заложат в Раздел 1. Разходи за персонал)
или
б) само като разход за назначения обучител по дейността?
в) ако е само като разход за назначения обучител, къде в
този случай следва да се посочат разходите, които
партньора ще направи за материали, които ще се използват
при провеждане на теоретичната и практичната част от
обучението за придобиване на СПК?
5. Допустимо ли е ЦПО с издаден лиценз за това от
НАПОО, което има свързаност по линия на физическо лице
с кандидата, в последствие да изпълни дейността за
обучение на целевата група за придобиване на
професионална квалификация?

обучителите следва да бъде съобразено с
Методологията за
регламентиране на възнагражденията по ОПРЧР 2014-2020 г. като
размерът на почасовото заплащане на наетите по проекта лица не може
да бъде по-висок от размера на почасовото им заплащане, определен с
акта за назначаването им или с основния им трудов договор и да не бъде
по-висок от стойностите, заложени в Таблицата за определяне на
допустимите почасови ставки (Приложение Н) – Приложение за
информация към Условията за кандидатстване.
По настоящата процедура, изискването към кандидатите е да спазват
посочените степени и съответните минимални часове за тези степени
обучения, като това е обект на проверка по време на оценката.
5. В случай, че ЦПО-то е отделно юридическо лице, което е партньор в
проектното предложение – да, това е допустимо. В случай, че в хода на
изпълнение на проекта се предвижда обученията да бъдат провеждани от
изпълнител, то следва да се проведат съответните процедура за
изпълнител, съгласно действащото законодателство.

Здравейте,

Разходите за работно облекло са допустими в съответствие с чл. 284 от
КТ.

Във връзка с обявената процедура BG05M9OP001-2.007
„Развитие на социалното предприемачество“, моля, да
предоставите следните разяснения:
Допустим разход по процедурата ли е закупуването на
предпазно работно облекло и предпазни обувки за
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74.

представителите на целевата група, които ще бъдат
включени в дейност „Подкрепа за осигуряване на заетост
за период от 12 месеца“?
Благодаря ви предварително за съдействието.
Поздрави,
Гергана Коджейкова
Здравейте,
Във връзка с подготовка на проектно предложение по
процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.007
“Развитие на социалното предприемачество” имаме
следните въпроси:
1.
Допустимо ли е професионалното обучение да се
предоставя паралелно с изпълнението на трудовите
задължения на наетите лица в социалното предприятие или
обучението трябва да предшества наемането им?
2.
Допустимо ли е наемането на лица, които са
пенсионери за инвалидност?
3.
Допустимо ли е наемането на лица с увреждания на
втори трудов договор при условие, че имат трудово
правоотношение с друг работодател?
4.
Допустими ли са разходи за патентоване на продукт?
5.
Допустими ли са разходи за постигане на
съответствие на продукта и оценка на съответствието с
изисквания към продукта, определени с нормативни
документи?
6.
Допустими ли са разходи за юрист, който да изготви
документите за учредяването на социалното предприятие?
С уважение,
В. Ананиева

1. В Условията за кандидатстване няма изискване за периода на
провеждане на обучението - преди или след включване на лицето в
заетост. Това следва да бъда направено по Ваше усмотрение и/или в
зависимост от изискванията за конкретната длъжност. Изискването,
заложено в Условията за кандидатстване е, че броят на обучените лица
не може да надвишава броят на наетите лица.
2. Да, допустимо е да бъде наето лице получаващо пенсия за
инвалидност, на което е издадена експертиза за временна
неработоспособност/трайно
намалената
работоспособност
от
съответните компетентни органи, в случай, че позицията, която се
предвижда да заеме лицето и произтичащите от нея задължения не са
противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваното
лице, видно от издаденото му експертното решение. В Условията за
кандидатстване по процедурата към посочените дефиниция за
безработно лице е посочено следното:
„Безработен” е лице, което не работи, търси работа и има готовност да
започне работа. Лицата, които са регистрирани в дирекция „Бюро по
труда“ към Агенция по заетостта винаги се считат за безработни, дори да
не отговарят на всички три критерии едновременно. Безработните лица
трябва да са в трудоспособна възраст и да не са придобили право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за
ранно пенсиониране.”
3. Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът следва да осигури
заетост за период до 12 месеца на лица от допустима целева група – хора
с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и
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други социално изключени лица (неактивни и безработни лица).
4. Да, разходите за нематериалните дълготрайни активи са допустими по
процедурата.
5. Да, ако са част от стойността на нематериалния дълготраен актив
съгласно МСС38 – Нематериални активи.
Моля, обърнете внимание, че държавните такси са недопустим разход.
6. Да, допустими са. Този разход се залага в раздел II “Единна ставка“.
Въпрос

Отговор

Имам следните въпроси:
1. При наличие на прокурист във фирма кой трябва да
подписва декларациите на етап кандидатстване? Това
трябва да става от управителя, от прокуриста или и от
двамата? Ако е само от прокуриста, то може ли
прокуристът да подпише и подаде проектното предложение
без нотариално заверено пълномощно?
2. В раздела "Индикатори" има полета, които трябва да се
попълнят: базова стойност общо и целева стойност общо.
Каква е разликата между двете?
3. Казусът ми с въпрос 2 е следният: Искам да наема 6 лица
от целевата група и да оставя 3 лица след приключване на
проекта за минимум 6 месеца. Това означава ли, че в
индикатор "Неактивни или безработни участници" трябва
да отбележа в Базова стойност общо - 6 и в Целева
стойност общо - 6, а в индикатор "Неактивни или
безработни участници в заетост след приключване" трябва
да отбележа Базова стойност общо - 3 и в Целева стойност
общо - 3? Освен тези лица ще имам ръководител и
счетоводител на СП за по 4 часа. - тях няма да ги

1. Моля, вижте отговор на въпрос № 57. Във връзка с подаването на
проектното предложение, в Условията за кандидатстване, е посочено
следното:
„Преди подаването на проектното предложение, Формулярът за
кандидатстване задължително се подписва с КЕП с отделна сигнатура
(detached) от поне едно от лицата с право да представлява кандидата или
упълномощено/оправомощено лице. В случай че кандидатът се
представлява заедно от няколко лица, формулярът се подписва с КЕП от
всички от тях. В случай че КЕП е на упълномощено лице, то към
проектното предложение следва да се прикачи сканирано нотариално
заверено пълномощно (в секция 12 от Формуляра)“.
2. Базовата стойност на индикатора, е тази от която стартира неговото
изпълнение. В Указанието за попълване на формуляра е посочено
следното:
В полето Базова стойност следва да заложите стойност 0.
В полето Целева стойност следва да заложите броя на лицата, които
отговарят на посочения индикатор „Неактивни или безработни
участници“ и съответно “Неактивни или безработни участници в заетост
след приключване на операцията“.
Моля, обърнете внимание, че в Условията за кандидатстване и
Указанието за попълване на формуляра е посочено, че в индикаторите
следва да бъдат описани всички лица, включени в заетост по настоящата
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Здравейте!
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отбелязвам в индикаторите, защото ще бъдат работещи и
наети на допълнително трудово правоотношение.
4. В раздел 10 План за външно възлагане - Планирам да
закупя оборудване и обзавеждане на стойност 18 500 лв.,
но какво трябва да избера като тип на процедура: * избор с
публична покана или *избор без провеждане на процедура
(по указания на УО). С две думи какви са разликите между
двете?

Планът за външно възлагане ща бъде изискан от УО, след подписването
на договора за предоставяне на БФП и стартиране изпълнението на
дейностите по проекта.

Благодаря!
Владимир Георгиев
Въпрос

02.03.2017г
76.

процедура, които попадат в посочените дефиниции за неактивни и
безработни лица.
3. В Указанието за попълване на формуляра, в Секция 10. План за
външно възлагане, е посочено следното:
Тази секция не се попълва по ОП РЧР. Информацията, съдържаща се в
нея не е предмет на оценка и няма да бъде разглеждана от оценителната
комисия.

Отговор

Уважаеми дами, господа,

Не, не е необходимо. В случай, че посочените документи са оповестени в
Търговския регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство
Моля да уточните дали кандидати, регистрирани по ще се проверява по служебен път от оценителната комисия.
Търговския закон, следва да представят "Устав и/или друг
еквивалентен документ, от който/които да са видни
поименно членовете на управителните и надзорни органи
на кандидата (ако е приложимо)"
Благодаря предварително!
Марта Младенова

03.03.2017г
77.

Въпрос

Отговор

Здравейте,
Въпросите ми, свързани с възнагражденията на експерти на
партньора, са следните:
1) Къде в ред 3 следва да бъдат бюджетирани при условие,
че ще бъдат включени основно в изпълнението на

1. Отговорът на този въпрос зависи от това какви точно функции ще
изпълняват експертите в тези дейности. В зависимост от това
кандидатите следва сами да преценят в кой/кои бюджетен/и ред/ове
попадат. Предвид допустимите мерки, в посочените от Вас - дейност 8
„Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на
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дейностите 8 и 9?
2) Как следва да бъдат определени: часова ставка на база
основен трудов договор по брой часове? Или съгласно
приложението с часовите ставки?
Благодаря предварително за разбираемият отговор.
Румяна Грозева

изработваните стоки и предоставяните услуги“ и дейност 9 „Социален
маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното
предприемачество“, лицата могат да бъдат бюджетирани например към
бюджетно перо 3.2, където е посочено следното:
„Консултанти - предоставяне на компетентен съвет, актуална
информация, споделяне на опит, знания и умения, спрямо конкретните
потребности на индивиди от целевата група за определена област /
бизнес стратегия, продажби, маркетинг, информационни технологии,
психологическа, социална, правна, образователна и др./. Консултантите
могат да подпомагат чрез идентифициране, варианти на действие,
препоръки. Взаимодействат с целевата група спрямо конкретните
нужди.“
Ако считате, че лицата ще изпълняват дейности, попадащи в описаното в
това бюджетно перо, може да ги заложите в него. В случай, че ще имат
други функции следва да прецените в кой/кои бюджетен/и ред/ове
попадат и да бъдат бюджетирани в него.
Обърнете внимание, че за да бъдат в бюджетно перо 3, лицата следва да
са назначени на трудов договор. В случай че не са, разходите за тях
трябва да бъдат в Раздел II „Единна ставка“.
2. В Условията за кандидатстване е посочено следното:
„Планирането и отчитането на разходите за възнаграждения по
бюджетни пера 2 и 3 (в случаите, в които не са обвързани с МОД или
МРЗ) следва да бъде съобразено с Методологията за регламентиране на
възнагражденията по ОПРЧР 2014-2020 г. като размерът на почасовото
заплащане на наетите по проекта лица не може да бъде по-висок от
размера на почасовото им заплащане, определен с акта за назначаването
им или с основния им трудов договор и да не бъде по-висок от
стойностите, заложени в Таблицата за определяне на допустимите
почасови ставки (Приложение Н) – Приложение за информация към
Условията за кандидатстване.“
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78.

ЗДРАВЕЙТЕ,
1.Управителят
на
кандидат-бенефициента,
ако
е
самоосигуряващ се управител, как може да бъде назначен в
екипа на социалното предприятие на трудов договор?
2.Как да тълкуваме указанията отнасящи се до ремонтни
дейности – допустимите ремонтни дейности могат ли да
касаят ремонти, които не са свързани с адаптиране на нови
работни места за хора с увреждания, а се налагат от лошо
състояние на помещението?
3.Правилно ли разбирам методиката за определяне размера
на сумата за оборудване на работни места? - изхождайки от
указанията по процедурата, възможната сума предвидена за
перо 4.2 Други разходи от бюджета, може да бъде не помалка или по-голяма от 40% от всички преки разходи. При
100 000 лв. преки разходи, възможната допустима сума за
други разходи е 40 000 лв. Тези средства трябва да покрият
разходите за: „4.1. Разходи за строително – монтажни
работи - По процедурата са допустими разходи по
правилата на ЕФРР, съгласно разпоредбите на ПМС №
189/28.07.2016 г. – до 10% от общите допустими разходи.
Разходите са допустими в случай, че са свързани с
адаптиране на нови работни места за хора с увреждания
и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на
социалното предприятие.
4.2. Други разходи – тук следва да се включат всички
разходи, свързани с изпълнението на дейностите по
проекта - разходи за командировки, разходи за закупуване
на материали и консумативи, разходи за дълготрайни
материални и нематериални активи, разходи за наем на
помещения, в т.ч. режийни разходи, разходи за обучения,
разходи за семинари, конференции, проучвания и анализи,

1. Назначаването на трудов договор в екипа на социалното предприятие
следва да бъде извършено при спазване на изискванията на българското
законодателство – Кодекса на труда.
2. Ремонтните дейности могат да бъдат за адаптиране на работните места
за хора с увреждания, но могат да бъдат и такива, свързани с извършване
на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие. Моля,
обърнете внимание, че необходимостта от извършването на съответния
вид ремонт се аргументира в проектното предложение и трябва да има
пряка връзка с целите на проектното предложение и процедурата.
3. Моля, вижте отговор на въпрос № 31, т. 3.1 и на въпрос № 59.
4. Всички разходи, които са различни от разходи за възнаграждения по
трудово правоотношение се залагат в Раздел II от бюджета – „Единна
ставка“.
5. В Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване в секция 1
относно поле „Продължителност на проектното предложение“ е
посочено следното:
„При определянето на продължителността на проектното си
предложение следва да имате предвид, че съгласно т. 17 от Условията за
кандидатстване, дейностите по проекта следва да приключат до
31.12.2018 г. Най-ранната индикативна дата за сключване на договор е
предвидено да бъде не по-рано от края на м. август 2017 г. и стартиране
на дейностите от септември 2017 г.“.
В тази връзка, всички кандидати следва да съобразят продължителността
на проектните си предложения с това указание, както и с периода на
продължителността на операцията - до 31.12.2018 г.
В случай, че кандидат не се съобрази с това изискване в таблицата за
оценка на етап административно съответствие и допустимост е посочено
следното:
За критерий:
„Дейностите по проекта приключват не по-късно от 31.12.2018г.“
В полето „Принципни действия“ към този критерий е посочено:
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разходи за застраховки на закупеното оборудване, разходи
за трудова медицина, разходи по чл. 35, ал. 3 от ПМС №
189/ 28.07.2016 г., разходи за информация и комуникация,
разходи за организация и управление и други разходи
свързани и необходими за изпълнението на дейностите по
проекта.“
Като приспаднем присъщите разходи само за обучение,
наем, режийни, трудова медицина, психологическо
консултиране и мотивиране, сумата която остава за
оборудване на работните места отива под 20 000 лв., което
е абсолютно недостатъчно за оборудване на работни места
за 10 човека за ново социално предприятие (2 000 лв. на
човек). Това от една страна прави невъзможно създаването
на ефективно работно място, като в същото време
противоречи на другото указание – до 5 000 лв. на човек за
работно място.
4.Къде да заложим необходимите
оборудваните работни места?

консумативи

„В случай, че продължителността на проекта надвишава максимално
допустимата и изпълнението на дейностите приключва след 31.12.2018г.,
тя ще бъде служебно намалена в рамките на допустимия срок преди
сключване на административния договор.“

за

5.Ако заложим срок за изпълнение 16 месеца и бъдем
одобрени, и подпишем договор след 1 септември 2017 г.,
какви ще бъдат последствията за проекта, след като той
реално ще финишира след обявения краен срок? - В
Указанията по процедурата е вписано, че крайният срок за
изпълнението на проектите е 31.12.2018 г.
С уважение,
Д-р Мария Любенова
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Въпрос

06.03.2017г
79.

Добър ден,

Отговор

1. Моля, вижте отговор на въпрос № 26.
2. По процедурата няма изискване за прогнозиране на печалбата.
Във връзка с желанието ни да кандидатстваме по Изискването по процедурата е, че минимум 51% от печалбата на
процедура "Развитие на социалното предприемачество" социалното предприятие ще се насочва към основната му цел, която от
имаме два въпроса:
своя страна следва да води до постигане на измеримо, положително
1. Казус: Работодател, който е регистриран по Търговския социално въздействие.
закон в Р
България, и участва в процедура BG05M9OP001- 2.007 „Развитие на
социалното предприемачество“, наема на работа 20
човека от социално
уязвимите групи: безработни младежи до 29 години,
трайно безработни с
нисък образователен ценз, безработни, навършили 54
години, самотни майки
с най-малко две деца, хора с нисък образователен ценз,
хора от ромски
произход (тук се изброяват групите, но може кандидатите
да отговарят и
на 2 и на 3 компонента от изброените); провежда им
обучение за
професионална
квалификация
по
НАПОО
със
съответните удостоверения за
професионална квалификация; осигурява им работа за 12
месеца с всички
включени осигуровки и бонуси от работодателя за добре
свършена работа;
заявява в Приложение VI, че след изтичането на срока на
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80.

проекта, ще
реинвестира в кадрите поне 51% от печалбата си за
продължаване на
трудовите договори, продължаващо обучение на
социализираните работници и
наемане и обучения на нови работници от същите
уязвими групи.
Въпрос:
Как ЮРИДИЧЕСКИ трябва да регистрира
съответният работодател
като социално предприятие, защото не става ясно как
съгласно Доклада на
ОП РЧР за социалните предприятия в България, както и в
Приложение VI.
2. Независимо от психологическото подпомагане,
професионалното обучение
и социализацията, както и от материалното стимулиране
за добра работа,
евентуално между 15 и 20 % от назначените кадри няма
да се социализират
и ефективно да работят.
Въпрос: КАК да се прогнозират предварително
очакваните приходи от
проекта на търговското предприятие, за да се декларира
каква сума ще се
реинвестира в социална дейност.
Благодаря!
С най-добри пожелания,
Петър Петров
Здравейте,
По настоящата процедура като допустима целева са посочени лица,
Ние сме ДП "Фонд Затворно Дело", институция към която изтърпели наказание лишаване от свобода. Лицата, които изтърпяват
има няколко действащи производствени предприятия, в наказание лишаване от свобода не са допустима целева група по
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81.

които работят лишени от свобода лица, като целим
превръщането на някое от тези предприятия в социално
предприятие,
чрез
подкрепа
по
процедура
BG05M9OP001- 2.007 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”.
Конкретния въпрос е:
Допустима целева група ли са лица лишени от свобода,
тъй като според нас попадат в категорията: „Лица в
неравностойно положение на пазара на труда и други
социално изключени лица“, но в същото време не
фигурират в пояснението под линия за тази категория в
условията на кандидатстване. Ако не са допустими, моля
дайте точна аргументация защо и посочете конкретните
документи, на които се основава вашето решение.
Очакваме бърз отговор, тъй като имаме управителен
съвет на 9 ти март, на който ще се вземе решение дали да
кандидатстваме по програмата.
Благодарим предварително!
Оставам с уважение!
Мария Волева

процедурата и не могат да се възползват от нея, предвид това че
мерките, предвидени за тези лица, са определени в Закона за
изпълнение на наказанията и задържането под стража и Правилника за
прилагането му.

Здравейте!

Моля, вижте отговор на въпрос № 5, т. 1, въпрос № 8, т.5, въпрос № 11,
т. 5, въпрос № 75, т.2.

Във връзка с процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие
на социалното предприемачество“ имаме следните
въпроси относно попълването на индикаторите за
изпълнение и на индикаторите за резултат от ред 2:
Ако кандидатът е предвидил в рамките на дейност 1
„Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от
уязвимите групи за включване в заетост” да обхване 20
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неактивни или безработни лица и след това да назначи
само 15 от тях (както в задължителната дейност
/бюджетно перо 1/1.1/, така и в екипа на социалното
предприятие /бюджетно перо 2/), коя стойност следва да
има предвид при определянето на индикаторите за
изпълнение и на индикаторите за резултат от ред 2 – броя
на назначените неактивни или безработни участници или
броя на преминалите през дейност 1?
Предварително благодаря!
Мариана Петрова
82.

Здравейте,
имам следните два въпроса, които искам да задам:
1 Ако лицата, представители на целевата група
/безработни лица/, представят служебна бележка от
Дирекция "Бюро по труда", че към момента на набиране
на документи на желаещи да работят по проекта са
безработни, но са работили при същия работодател на
граждански договор, при верификация на документите,
разходите за обучение и заплати и осигуровки ще бъдат
ли верифицирани и ще търпи ли работотодателя санкции?
2. Трябва ли назначените лица в новосъздаденото
социално предприятие да бъдат включени в структурата
на общината и в кой точно момент - със създаване на
социалното предприятие, с подаване на първо искане за
междинно плащане или не е необходимо въобще?

1. Моля, обърнете внимание, че в дейност 7 „Подкрепа за осигуряване
на заетост за период до 12 месеца“ е посочено следното:
„В случай че работното място не представлява нетно увеличение на
броя на персонала в съответното предприятие в сравнение със средния
брой на персонала през последните дванадесет месеца длъжността
трябва да е била незаета или овакантена поради пенсиониране по
възраст, правомерно уволнение поради извършено нарушение, а не в
резултат от съкращаване на персонал. Не се допуска да бъдат наети
лица, който са били заети в организацията-кандидат в предходните 3
месеца от момента на включването им в дейностите по проекта!“.
2. В Условията за кандидатстване по процедурата относно дейност 7
„Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца“ е
посочено следното:
„Кандидатът следва да осигури заетост за период до 12 месеца на лица
от допустима целева група – хора с увреждания и лица в неравностойно
положение на пазара на труда и други социално изключени лица
(неактивни и безработни лица). Трудовите и осигурителните отношения
на наетите в рамките на проекта лица от работодателя, се уреждат при
условията на българското трудово и осигурително законодателство.
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поздрави,
станислав тодоров

Лицата се наемат по трудово правоотношение.
В дейността могат да бъдат включени единствено новонаети лица от
целевата група.“
В т. 13.3 от Условията за кандидатстване е посочено: „Разходите за
персонал са допустими след създаване на социалното предприятие.“
В чл. 3.9.2 от административния договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ е посочено следното:
В случай, че социалното предприятие е предвидено да бъде създадено в
процеса по изпълнение на договора, то това следва да бъде извършено
до назначаването на лицата, възнагражденията, за които са предвидени
в Раздел I – „Разходи за персонал“ от бюджета.

83.

Уважаема Комисия,
Последните въпроси, които произтичат са :
1. Може ли пенсионер с родствена връзка с управителя на
проекта да бъде назначен като координатор на проекта?
2. Може ли новоназначено лице от целевата група да бъде
назначен с втори трудов договор за наставник?
3.Ако възнаграждението на Ръководителя на социалното
предприятие се калкулира въз основа на Приложение Н,
то в коя група би следвало да попадне. Според мое
мнение - консултант. Ако е така, то каква е конкретната
експертна област за образование, която изисквате или
висше е достатъчно?

1. По така зададения въпрос в Условията за кандидатстване няма
заложени подобни ограничения. При назначаването на лицата по
проекта следва да се спазва българското законодателство.
2. Да, допустимо е ако съответното лице отговаря на посочените в
Условията за кандидатстване изисквания към наставник, а именно:
„Наставникът трябва да е лице, което е назначено на същата длъжност
и може да докаже минимум 3 месеца съответен професионален опит в
същите или сходни дейности, по които се предвижда да бъде
наставник.“
3. Моля, вижте отговор на въпрос № 50, т.2.

С уважение:
В.Янева
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Въпрос

07.03.2017г
84.

Здравейте,

85.

С уважение,
екипа на "Сдружение Толерантност за всички"
Здравейте,

Отговор

1. Да такива разходи биха били допустими в Раздел II „Единна ставка“, в
случай че са описани и обосновани в проектното предложение.
Бихме искали да зададем следните въпроси:
2. Критериите са посочени алтернативно, т.е. взима се предвид опита на
лицето в организация и/или управление на проекти, и/или управленския
1.
Икономическата дейност по конкретен проект ще му опит/или опита му в изпълнение на дейности като тези включени в
бъде в сектор „Услуги“. Затова допустим разход ли е проектното предложение. Моля, запознайте се и с отговор на въпрос № 8,
закупуването на ДМА и уреди, които ще осигурят работна т. 13.
среда за целевата група, но ще бъдат използвани и за
предоставяне и на услуги за клиенти.
2. Какво по-точно се разбира под критерия за оценяване
на опит 1.2. Опит на законния представител на
организацията (управител, прокурист и др.)/собственика
на капитала в организация и управление/изпълнение на
проекти и/или дейности, като тези, включени в
проектното предложение? Това е опита в същата
икономическа дейност, която ще извършва социалното
предприятие (например опит в предоставяне на същите
услуги) или опита в наемане на хора от целевата група,
осигуряване на обучения за тях, осигуряване/
осъществяване на психологическа подкрепа и т.н.?

В Методологията за техническа и финансова оценка във връзка с критерия
Бихте ли ни казали ако фирмата е ООД, с наличието на по т. 1.2 Опит на законния представител на кандидата (управител,
двама собственика с по 50% дял, и за двете лица ли трябва прокурист и др.)/собственика на капитала на организацията в
да се представи автобиография? Също така и двете лица организация, управление/изпълнение на проекти на проекти и/или в
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ли трябва да бъдат описани в т. 9 Екип? И ако ще се
оценяват и двамата собственика, то тогава как ще се
определя 5г. опит – всеки от тях трябва да го притежава
или поотделно? Благодарим предварително!

дейности като тези, включени в проектното предложение и/или
управленски опит е посочено следното:
„За кандидати общини – законен представител на кандидата е кметът. По
отношение на останалите допустими организации, кандидатът преценява
на кое от посочените лица да предостави автобиографията за оценка“.
В тази връзка, кандидатът следва сам да прецени на кое от тези лица да
предостави автобиографията за оценка. Това лице следва да бъде посочено
и в секция 9 „Екип“ от формуляра за кандидатстване.
В Указанията за попълване на формуляра, във връзка със секция 9 „Екип“
е посочено следното:
„В това поле трябва да попълните информация за законния представител
на кандидата (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала – като
име, в позиция по проекта следва да се посочи позицията на лицето в
организацията, а в полето квалификация и отговорности следва да се
посочат квалификацията и отговорностите на лицето в организацията.
Тези полета са задължителни, и в случай че не са попълнени системата
няма да позволи подаване на проектното предложение.“

86.

Здравейте,
Във връзка с процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие
на социалното предприемачество“ имам следните
въпроси:
1. Възможно ли е консултантите и екипа на социалното
предприятие да бъдат назначени в Предприятиетокандидат по процедурата на трудов договор на непълен 4
часов работен ден, като основният им трудов договор е в

Обърнете внимание, че изискването по този критерий е поне 2 години
опит за максимален брой точки.
1. Да, възможно е - лицата следва да бъдат назначени по реда на кодекса
на труда. Във връзка с въпроса Ви за реквизитите, които трябва да
съдържа трудовият договор, подробни указания ще бъдат дадени в
Ръководството за изпълнение на договорите по процедурата.
2. Да, за всички лица, които ще бъдат назначени на трудов договор е
необходимо да се посочат съответните изисквания. Под опит се има
предвид опита на лицето (в години) в съответната дейност, която ще
изпълнява по проекта.
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друга фирма? Възможно ли е посочените лица
(консултанти и екип на социалното предприятие) да бъдат
назначени на трудов договор в Предприятието-кандидат
по процедурата след евентуалното одобрение на проекта
и вече създадено ново социално предприятие? Моля за
потвърждение, че в този смисъл те няма да са външни за
него и няма да се налага избор според условията на ПМС
160/01.07.2016. В трудовите им договори необходимо ли е
да се посочва, че в рамките например на 12 месеца
работната им заплата ще се финансира от ОП РЧР?
2. В Условията за кандидатстване по процедурата е
посочено: „В описанието на дейностите трябва подробно
да бъде обоснована необходимостта от лицата, които се
предвижда да бъдат наети по проекта (длъжност, брой,
код по НКПД, опит) от бюджетни редове 1, 2 и 3 в кои
бюджетни редове са отразени разходите за тях, както и
колко от тях се предвижда да бъдат лица, попадащи в
посочените дефиниции за безработни и неактивни лица,
т.е. трябва да се посочат в ред 2, секция 8 „Индикатори“
от Формуляра за кандидатстване”
Какво се има предвид под „опит” ? За консултантите
(назначаване на консултант за изпълнение на Дейност 8)
необходимо ли е да се посочва длъжност и код по НКПД,
на които ще се назначат?
3. В Условията за кандидатстване е посочено: „Във
Формуляра за кандидатстване, секция 7 План за
изпълнение/Дейности по проекта, поле „Стойност” за
всяка дейност, следва да се посочва обща стойност на
разходите 0,00 лв., но в описанието на дейността трябва
да се посочват и обосновават необходимите разходи за
изпълнението на проектното предложение. При

3. Моля, вижте отговор на въпрос № 32.
4. Да, възможно е, но следва да става ясно кои от разходите са точно по
проекта и се поемат от програмата.
5. В поле 11.1 не е необходимо да бъде посочван адрес, достатъчно е да
бъде посочено мястото на изпълнение на проектното предложение.
6. Да, възможно е индикаторът за изпълнение да бъде равен на този за
резултат, при условие че се запази заетостта на всички лица по проекта.
Във връзка с изискванията и разясненията относно индикаторите, моля
запознайте се с въпроси № 5, т. 1, въпрос № 8, т.5, въпрос № 11, т. 5,
въпрос № 75, т.2.
7. Може да намете лице с по-малък професионален опит, обърнете
внимание, че в Условията за кандидатстване е посочено следното:
„Планирането и отчитането на разходите за възнаграждения по бюджетни
пера 2 и 3 (в случаите, в които не са обвързани с МОД или МРЗ) следва да
бъде съобразено с Методологията за регламентиране на възнагражденията
по ОПРЧР 2014-2020 г. като размерът на почасовото заплащане на наетите
по проекта лица не може да бъде по-висок от размера на почасовото им
заплащане, определен с акта за назначаването им или с основния им
трудов договор и да не бъде по-висок от стойностите, заложени в
Таблицата за определяне на допустимите почасови ставки (Приложение
Н) – Приложение за информация към Условията за кандидатстване.“
8. Моля, вижте отговор на въпрос №7. В допълнение, не, няма да бъде
проблем, в случай че в хода на изпълнение на проекта бъдат отчетени помалко разходи от планираните при кандидатстване в Раздел I „Разходи за
персонал“.
9. Обученията по професионална квалификация трябва да бъдат
проведени в съответствие с изискванията на Закона за професионалното
образование и обучение и от организации, които са лицензирани да
предоставят такива обучения от НАПОО. В проектното предложение не е
необходимо да бъде прилагана програма на обучението.
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невъзможност да бъде оценен даден разход, това може да
окаже влияние върху оценката на проектното
предложение, съгласно настоящите Условия... В Бюджета
не се допуска наличието на разходи, които не са
обосновани и обвързани с конкретна дейност от
проектното предложение”. В тази връзка моля за
потвърждение още веднъж, че разходите за организация и
управление и информация и комуникация никъде не се
посочват като стойност.
4. Ако едно лице е назначено на трудов договор в
обучителна организация, партньор по проекта и същото
лице се предвижда да осъществи обучението по проекта,
по какъв начин се планира неговото възнаграждение и как
се оформя това документално. Възможно ли е към
трудовия договор да се подпише анекс, че в рамките на 12
месеца цялото или част от възнаграждението ще се
финансира то ОП РЧР след или е необходимо да се
сключи допълнителен трудов договор например на 4
часов работен ден с конкретното лице, който да е само за
периода на проекта, в който ще се осъществяват
обученията. Наясно сме, че възнагражденията трябва да
са съобразени с Методологията за регламентиране на
възнагражденията по ОПРЧР 2014-2020 г.
5. В точка 11.1 Място на изпълнение на проекта от
формуляра може ли да посочим само града на изпълнение
- гр. София, тъй като към момента имаме помещение,
което ползваме под наем и можем чрез него да осигурим
съществуването на новото социално предприятие, но
предвид това, че договорът ни изтича след 3 месеца
нямаме увереност, че ще можем да ползваме същото
помещение и няма да ни се наложи да търсим друго

10. В случай, че лицето е на трудов договор в организацията-кандидат, то
не е необходимо да бъде провеждана процедура за избора му в хода на
изпълнение на проектното предложение.
11. В проектното предложение не е необходимо да се описват и посочват
единични цени. Необходимо е да се направи обосновка и описание на
разходите. В Условията за кандидатстване към дейност 5. „Оборудване на
новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното
адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка
с дейността на социалното предприятие“ е посочено следното:
Необходимостта от конкретното оборудване, което ще се закупи по
проекта следва да бъде обоснована във Формуляра за кандидатстване.
В бюджетно перо 4.2 към Раздел II Единна ставка е посочено
следното:
4.2. Други разходи – тук следва да се включат всички разходи, свързани
с изпълнението на дейностите по проекта - разходи за командировки,
разходи за закупуване на материали и консумативи, разходи за
дълготрайни материални и нематериални активи, разходи за наем на
помещения, в т.ч. режийни разходи, разходи за обучения, разходи за
семинари, конференции, проучвания и анализи, разходи за застраховки на
закупеното оборудване, разходи за трудова медицина, разходи по чл. 35,
ал. 3 от ПМС № 189/ 28.07.2016 г., разходи за информация и комуникация,
разходи за организация и управление и други разходи свързани и
необходими за изпълнението на дейностите по проекта.
Оборудването следва да бъде във връзка с новосъздадените работни места
и да бъде необходимо за осъществяване на дейността на социалното
предприятие.
12. Моля, вижте отговор на въпрос № 72, т. 1. В проектното предложение
не е необходимо да се залагат изисквания за длъжности.
13. Да, допустимо е член на екипа на социалното предприятие да
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подходящо. В тази връзка, ако напишем конкретен адрес е
възможно да има промяна в него. Въпросът ни е
необходимо ли е задължително да посочваме точен адрес
или е достатъчно да посочим града на изпълнение, който
в нашия случай е град София.
6. Въпрос по отношение на Индикаторите:
- Неактивни или безработни участници
- Неактивни 3 или безработни 4 участници в заетост след
приключване на операцията
В Условията за кандидатстване е направено следното
уточнение: „След приключване на операцията следва да
се разбира до четири седмици след приключване на
дейностите по проекта (т.е. след излизане на лицето от
дейностите по проекта)”.
Това означава ли, че ако в период на 2 седмици например
след приключване на дейностите по проекта всички
работни места са запазени индикаторът на резултат ще
бъде равен на индикатора за изпълнение. Моля за
потвърждение, че индикаторът за резултат не е обвързан с
изискването за устойчивост на резултатите от проекта, а
именно: „По настоящата процедура бенефициентът се
задължава да запази функционирането на социалното
предприятие, както и заетостта на минимум 50 процента
от новоназначените представители на целевата група по
бюджетно перо 1. „Разходи за трудови възнаграждения по
реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко
лице, включено в заетост при работодател - в размер на
100 % от сумата на минималния осигурителен доход за
съответната длъжност и всички дължими вноски за
сметка
на
работодателя
върху
договореното
възнаграждение за период не по-малко от 6 месеца след

извършва дейности, свързани с дейност 8 „Проучване на търсенето и
възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и
предоставяните услуги“, но в случай, че ще получава допълнително
възнаграждение за тази дейност, то тези разходи трябва да бъдат
разделени.
14. Разходи за екип на социалното предприятие и за помощен персонал
могат да се залагат, както в бюджетен ред 2, така и в бюджетен ред 3,
което е видно и от начина по който е структуриран бюджета. Текстът,
който цитирате прави разграничението само между бюджетен ред 1 и
бюджетен ред 2, предвид това че в тези два бюджетни реда се посочват
лицата, които попадат в посочените дефиниции за неактивни и безработни
лица, като целта на този текст е да направи пояснение именно при този
случай.
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приключване на проектните дейности. (периодът следва
да бъде в човекомесеци)”.
7. За да назначим дипломиран психолог като консултант
за осъществяване на Дейност 1, задължително ли е той да
има опит над 2 години или е възможно да има опит 1
година и половина? Ако е възможно в този случай как
залагаме почасовото възнаграждение, тъй като в
Приложение Приложение Н е посочено, че минималното
възнаграждение получава консултант, който има
релевантен опит 2 години. Това означава ли, че в рамките
на проекта не може да се назначават консултанти, които
имат релевантен опит под 2 години, дори да заложим
почасови ставки, по-ниски от тези в приложение Н?
Същия въпрос имаме и за Обучители приложни /
професионални дейности, като в този случай става въпрос
дали може да се назначат подобни специалисти с опит под
1 година.
8. Ако ще назначим консултант на 4 часов работен ден,
който ще има основен трудов договор в друга фирма, но
към момента нямаме предвид конкретен човек, по какъв
начин планираме неговото възнаграждение – съобразно
Приложение Н ли? Ако това е така е възможно при
стартиране изпълнението на проекта да наемем човек,
който има по-ниска часова ставка в основния си трудов
договор. В този случай ще отчетем по-малко разходи от
планираните. Предполагаме, че това няма да е проблем,
но моля за потвърждение.
9. Размер на групите, в които се обучават лицата по
Дейност 3.1. Професионално обучение, броя часове на
ден, броя дни в седмицата, в които ще се осъществяват
обученията, сами ли ги определяме съобразно нашите
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нужди или има някакви изисквания? Необходимо ли е в
проектното предложение подробно да се описва
обучителната програма, по която ще се обучават
назначените по Дейност 7 лица?
10. В Условията за кандидатстване е записано: “В случай,
че кандидатът/партньорът ще извършва обучението/ята по
ключови компетентности самостоятелно, следва в хода на
изпълнение на проекта да проведе (в случай, че лицата не
са на трудово правоотношение с него) процедура за
подбор на лицата, които ще проведат обучението, по реда
на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016
г. или ЗОП и свързаната подзаконова нормативна уредба,
в зависимост от това дали кандидатът се явява
възложител по реда на ЗОП или не”. Ако например
лицето, което ще осъществява обучението е назначено
при кандидата 1 месец преди започване на обучението по
проекта, моля да потвърдите, че няма да е необходимо да
се провежда процедура за избор на лицето.
11. Необходимо ли е при описанието и обосновката на
необходимото оборудване за новосъздадените работни
места да се описва стойността на оборудването и доколко
подробно? Също така, необходимо ли е да се описват като
стойност разходите за наем на помещението, в което ще
се разположи това оборудване и в което ще работят
новоназначените служители? Възможно ли е да се
планира оборудване на работните места, които ще се
създадат като се назначи екип на социалното предприятие
– например бюро и компютър за счетоводителя или е
допустимо оборудване на работните места само на хората,
част от целевата група по проекта, наети по Дейност 7?
Молим за отговор в две направления – 1) ако разходите за
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заплата на счетоводителя се заложат в бюджетен ред 1; 2)
ако разходите за заплата на счетоводителя се заложат в
бюджетен ред 3, като сме наясно каква е логиката за
отнасяне на конкретно възнаграждение към определен
бюджетен ред.
12. Екипът на социалното предприятие в Дейност 7 ли се
описва и обосновава необходимостта от него с включени
конкретни длъжности? Там ли се описват разходите за
възнаграждение на екипа на социалното предприятие?
Необходимо ли е да се залагат в проекта изисквания за
заемане на конкретните длъжности като професионален
опит, образование и т.н. Последният въпрос се отнася и за
назначените консултанти и Обучители приложни /
професионални дейности.
13. Може ли дейност 8 Проучване на търсенето и
възможностите за пазарна реализация на изработваните
стоки и предоставяните услуги да се осъществи не от
консултант, а от екипа на социалното предприятие от
лице, назначено на длъжност Мениджър проучване на
пазари, който освен тази конкретна дейност ще
осъществява и други дейности с цел пазарната реализация
на продукцията на предприятието. Но ако е възможно
това, ще бъде ли необходимо да се раздели като стойност
възнаграждението му, което ще е свързано с
изпълнението на Дейност 8 от възнаграждението му за
другите функции в качеството му на член на екипа на
социалното предприятие?
14. В Условията за кандидатстване е записано:
„Помощният персонал и екипа на социалното
предприятие се залагат в бюджетен ред 2, само ако не
попадат в обхвата на целевата група – хора с увреждания
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87.

и хора в неравностойно положение. В случай че, лицата са
от тази целева група, разходите за тях следва да бъдат
заложени в бюджетен ред 1”. Това означава ли, че
разходите за помощен персонал и екип на социалното
предприятие не могат да се заложат в бюджетен ред 3?
Поздрави,
К. Стефанова
Относно процедура BG05M9OP001- 2.007
„Развитие на социалното предприемачество“:
1. Попада ли в целевата група по проекта като
"неактивно" лице, което е по-малко от 12 месеца без
работа, но не е регистрирано на трудовата борса и не
попада в нито една от другите допустими целеви
групи/над 54 г., под 29 и т.н./?
2. Наставникът е необходимо да бъде назначен на същата
длъжност като лицата от целевата група, които той ще
обучава. Допустимо ли е да бъде назначен по трудово
правоотношение само на минимума часове, изискващи се
за работата му като наставник - тоест 40 часа месечно?
Благодаря!

88.

Здравейте!
В бюджета в раздел 2 и 3 е дадена възможност за
назначаване на трудов договор на обучители по
професионално обучение. Предвид, че свидетелствата за
професионална квалификация се издават от организации
регистрирани в НАПОО. Кой трябва да сключи трудовият
договор с обучителите - Кандидатът или Организацията ,

1. Целевите групи по процедурата са определени, като не се изключва
лицата в тях да бъдат неактивни, но само „неактивни лица“ като целева
група по настоящата процедура не е допустимо.
2. Да, допустимо е - в Условията за кандидатстване относно дейност 4
„Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица“ е
посочено следното:
Наставникът ще подпомага новоназначените хора за период до 6 месеца.
Наставникът трябва да отчете минимум 40 часа месечно като наставник, за
да получи съответно възнаграждение за това.
Наставникът следва да бъде лице от същото предприятие (в това число и
новонаето такова). Наставникът трябва да е лице, което е назначено на
същата длъжност и може да докаже минимум 3 месеца съответен
професионален опит в същите или сходни дейности, по които се
предвижда да бъде наставник.
Обученията по професионална квалификация трябва да бъдат проведени в
съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и
обучение и от организации, които са лицензирани да предоставят такива
обучения от НАПОО. В случай, че такава организация е кандидат или
партньор по проекта, то тя трябва да сключи трудов договор със
съответния обучител. В случай, че такава организация ще бъде избирана
по време на изпълнението на проекта, то разходите за обученията трябва
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89.

която следва да издаде сертификатите?
Нели Петрова
Община Аксаково
Добър ден, моля за отговор.

да бъдат заложени в Раздел II „Единна ставка“.

1. В Условията за кандидатстване по процедурата, в дейност 7.
„Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца“, е
1. Лицата с основно образование, които смятам да назнача посочено:
в раздел 1.1. трябва ли да бъдат и в това число безработни
„Кандидатът следва да осигури заетост за период до 12 месеца на лица
или може да са на втори трудов договор при мен ?
от допустима целева група – хора с увреждания и лица в неравностойно
2. Какво се случва, ако същите тези лица по време на положение на пазара на труда и други социално изключени лица
изпълнение на проекта успеят да завършат средното си (неактивни и безработни лица). Трудовите и осигурителните отношения
образование, за което социалното предприятие ще окаже на наетите в рамките на проекта лица от работодателя, се уреждат при
междувпрочем пълна подкрепа?
условията на българското трудово и осигурително законодателство.
Благодаря.
В.Тодорова

Лицата се наемат по трудово правоотношение.
В дейността могат да бъдат включени единствено новонаети лица от
целевата група.
В случай че работното място не представлява нетно увеличение на броя на
персонала в съответното предприятие в сравнение със средния брой на
персонала през последните дванадесет месеца длъжността трябва да е
била незаета или овакантена поради пенсиониране по възраст, правомерно
уволнение поради извършено нарушение, а не в резултат от съкращаване
на персонал. Не се допуска да бъдат наети лица, който са били заети в
организацията-кандидат в предходните 3 месеца от момента на
включването им в дейностите по проекта!“
2. Допустимостта на участниците като целева група се отчита към
включването им в дейности по операцията.

102

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

08.03.2017г
90.

Въпрос

Отговор

Здравейте,
Не, не е допустимо. По настоящата процедура изрично е забранено
Имам следния въпрос относно процедура Процедура закупуването на моторни превозни средства.
BG05M9OP001- 2.007 „Развитие на социалното
предприемачество“:
В т. 13.3. Допустими разходи от Условията за
кандидатстване, II. Единна ставка/ т. 4.2. Други разходи е
записано: "тук следва да се включат всички разходи,
свързани с изпълнението на дейностите по проекта разходи за командировки, разходи за закупуване на
материали и консумативи, разходи за дълготрайни
материални и нематериални активи, разходи за наем на
помещения, в т.ч. режийни разходи, разходи за обучения,
разходи за семинари, конференции, проучвания и
анализи, разходи за застраховки на закупеното
оборудване, разходи за трудова медицина, разходи по чл.
35, ал. 3 от ПМС № 189/ 28.07.2016 г., разходи за
информация и комуникация, разходи за организация и
управление и други разходи свързани и необходими за
изпълнението на дейностите по проекта".
Посоченият чл. 35, ал. 3 от ПМС № 189/ 28.07.2016 г.
гласи:(3) За целите на оперативната програма по ал. 1 са
допустими и разходи, свързани с участието на хора с
увреждания, за специализирани транспортни средства, за
лични асистенти, за жестомимични преводачи и др., при
условие че отговарят на общите изисквания за
допустимост". В т. 13.4. Недопустими разходи изрично е
написано, че по Програмата няма да бъдат оправдани
разходи за закупуване на МСП.
Въпросът ми е възможно ли е да се закупи по настоящата
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Програма специализирано транспортно средство за превоз
на хора в неравностойно положение въз основа на
посочения чл. 35, ал. 3 от ПМС № 189/ 28.07.2016 г. като
неговата стойност не надвишава заложеното процентно
ограничение на вида разходи, в които попада (Други
разходи - в размер на 40 % от допустимите преки разходи
за персонал, съгласно чл. 6, ал. 1 от ПМС №
189/28.07.2016 г.)?
Благодаря Ви предварително!
С уважение,
Иван Георгиев.

91.

Здравейте,

В случай, че обучението по тази дейност е по ключови компетентности, то
следва да завърши със съответен документ, удостоверяващ придобитите
Във връзка с публикувани Условия за кандидатстване по знания и умения, като не е поставено изискване за лицензия на
процедура
BG05M9OP001- 2.007 „Развитие на организациите, които го предоставят. В Условията за кандидатстване е
социалното предприемачество”, моля за следното посочено следното:
разяснение:
В случай, че кандидатът/партньорът ще извършва обучението/ята по
ключови компетентности самостоятелно, следва в хода на изпълнение на
Предвиждаме обучение на участниците от целевата група проекта да проведе (в случай, че лицата не са на трудово правоотношение
по езикови компетенции от консултант, нает по трудово с него) процедура за подбор на лицата, които ще проведат обучението, по
правоотношение от Кандидата.
реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. или ЗОП
и свързаната подзаконова нормативна уредба, в зависимост от това дали
Кандидатът не притежава ценз на провеждането на кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП или не
подобно обучение, като ЮЛ. Допуска ли се
компетенцията на предоставящия обучението по ключова
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компетенция 4, да се доказва от образователния му ценз ИЛИ
или в подобен случай, за да предостави кандидата
подобно обучение, то същото трябва да се осъществи в В случай, че кандидатът/партньорът няма да извършва обученията по
ключови компетентности, кандидатът трябва да избере обучаваща
партньорство с лицензирана обучителна организация?
организация/институция по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС
160/01.07.2016 г. или ЗОП и свързаната подзаконова нормативна уредба, в
Благодаря Ви предварително,
зависимост от това, дали Кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП
или не.
Христо Курдов

92.

Здравейте!

Да, допустимо е в бюджетно перо 1/1.1 да бъдат назначени лица, които не
са преминали обучения за професионална квалификация (стига това да не
Във връзка с процедурата " Развитие на социалното е в противоречие с нормативните изисквания за съответната длъжност).
предприемачество" имам следния въпрос:
Обученията по процедурата не са задължителни, те са допустими и следва
да бъдат провеждани по преценка и съгласно потребностите на
Допустимо ли е назначението на лица от уязвимите групи кандидатите по процедурата.
без да притежават документ за квалификационна степен и
без да са преминали професионално обучение по проекта
за конкретната длъжност, чийто разходи попадат в I.
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ 1./1.1 Разходи за трудови
възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда
на ЗДСл на всяко лице, включено в заетост при
работодател - в размер на 100 % от сумата на минималния
осигурителен доход за съответната длъжност (по
професии в съответствие с НКПД 2011 г.) и всички
дължими вноски за сметка на работодателя върху
договореното възнаграждение, съгласно националното
законодателство, за период до 12 месеца.
Благодаря Ви Предварително!
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93.

Здравейте,
имам следните въпроси:
ВЪПРОС 1:
Регистрирано е търговско дружество съгласно Търговския
закон, с предмет на дейност търговска дейност и дейност
на частно училище. Дружеството притежава Заповед за
Разрешение, издадена от Министерство на образованието
и науката, за частно училище. Търговското дружество
извършва търговска дейност, като е регистрирано по
ДДС, извършва и дейност съобразно издадения й лиценз обучение на деца и ученици в различни степени на
образованието - която дейност не се регистрира по ДДС.
Последното преобразуване на училището е със Заповед
за Разрешение издадена от МОН през 2000 година, в
изпълнение на Закона за народната просвета. Съгласно
този закон лицензът за училище можеше да бъде издаден
както на физическо лице, чрез БУЛСТАТ, така и на
юридическо лице.
На 13.10.2015 год. е обнародван Закон за предучилищното
и училищното образование, в сила от 01.08.2016 година,
който отменя Закона за народната просвета.
Новият ЗПУО въведе изискване за придобиване на
частните училища и детски градини качеството на
юридически лица при условията и по реда на ТЗ и др. - чл.
28, ал. 3 ЗПУО. С чл. 31 от същия закон бяха въведени
задължителни изисквания за наименованията на
съответните училища - ЮЛ, както и самият им статут - чл.
40 ЗПУО.
Чл. 330, ал. 3 от ЗПУО регламентира, че частните детски
градини и училища не могат да имат друг предмет на
дейност, освен дейност на детска градина или училище,

1. Случаят, който описвате е допустим, но в конкретния случай на частно
правоприемство новото ЮЛ следва да докаже условията (опит и финансов
капацитет на кандидата и т.н.), при които е оценено и класирано
кандидатстващото ЮЛ.
2. В т. 14 „Допустими целеви групи“ от Условията за кандидатстване е
посочено следното Лица в неравностойно положение на пазара на труда и
други социално изключени лица - За целите на процедурата това са:
безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда,
в които се включват: безработни младежи (това са младежи до 29 годишна
възраст включително. Възрастта на участниците се изчислява спрямо
датата на включване в дейности по операцията.) и т.н.
В този смисъл отговорът на въпроса Ви е – да, безработни младежи с пониска конкурентоспособност на пазара на труда са допустима целева
група по настоящата процедура.
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реда за вписването им в Регистъра на институциите и др.
Със закона се дава възможност да се регистрира ново ЮЛ
- като частна детска градина или училище, което ЮЛ се
явява правоприемник на издадената
Заповед за
Разрешение към предходното търговско дружество. Чл.
342, ал. 3 от ЗПУО регламентира облекчен режим на
разглеждане на Заявленията на НОВОУЧРЕДЕНИТЕ или
приемащите юридически лица в случаите на
преобразуване на частната детска градина или частно
училище чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне.
Тоест, със ЗПУО се регламентира и института на
правоприемството /относим към издадената Заповед за
Разрешение за частно училище /, в зависимост от
дадената в ЗПУО законова възможност за учредяване на
ново ЮЛ с дейност частна детска градина или частно
училище, или за преобразуване на съществуващото такова
ЮЛ, извършващо тази дейност и към момента.
Ако е налице преминаване на всички имуществени права
и задължения на един правен субект и дялове от тях върху
неговите правоприемници, говорим за универсално
правоприемство - такова настъпва при сливане и вливане
на ЮЛ, при прекратяване на ЮЛ с идеална цел, когато
имуществото им преминава към държавата.
Налице е и т.нар. частно правоприемство - когато отделни
права, евентуално и правни задължения, преминават към
правоприемника.
В конкретния случай е налице института на частно
правоприемство - търговското дружество, което до
момента и извършвало съответната образователна
дейност, съгласно издадената му Заповед за Разрешение
за частно училище по Закона за народната просвета,
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отделя именно тази своя дейност и я прехвърля на
новоучредено ЮЛ, което има единствено и само за
предмет на дейност дейността на частна детска градина
или частно училище.
В този случай на частно правоприемство законодателят,
със ЗПУО, регламентира един облекчен режим на
правоприемство на Заповед за Разрешение , като вписва
новоучреденото дружество в Регистъра на институциите,
въз основа на издадения лиценз на старото дружество,
като в Регистъра на институциите и в Удостоверението
изрично се вписва, че новоучреденото дружество е
правоприемник на Заповед за Разрешение на старото
дружество.
От тази законова регламентация е видно, че дейността по
обучение/образование/ частно училище е извършвана от
старото дружество - до вписване на новото ЮЛ в
Регистъра на институциите като САМО ТАЗИ
ДЕЙНОСТ от него, след регистрация на новоучреденото
дружество, преминава към него, в качеството му на
правоприемник на този лиценз.
§ 16, ал. 2 и ал. 3 от ЗПУО регламентират вариантите
относно подаване на заявление за продължаване на
дейността на частната детска градина или частното
училище при условията и реда на този закон, а именно че
лицата, получили Заповед за Разрешение за откриване на
ЧДГ или ЧУ при условията и по реда на отменения Закон
за народната просвета ,
подават заявление за
ПРОДЪЛЖВААНЕ НА дейността на ЧДГ или ЧУ, като се
посочва юридическото лице, което ще продължи
дейността на заварената ЧДГ или ЧУ, като се прилага
Декларация за съгласието на органите на управление на
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ЮЛ, което ще продължи дейността на ЧДГ или ЧУ когато това не е лицето, получило разрешение за
откриване на ЧДГ или ЧУ при условията и по реда на
отменения Закон за народната просвета.
Министърът на образованието и науката издава Заповед, с
която разрешава или отказва да разреши продължаването
на дейността на ЧДГ или ЧУ.
ВЪПРОСЪТ Е:
Ако по процедурата е кандидатствало ЮЛ, с издадено
разрешение за частно училище съгласно Закона за
народната просвета, а впоследствие, като негов
правоприемник на Заповед за Разрешение за частно
училище се впише в Регистъра на институциите ДРУГО
ЮЛ, регистрирано за извършване и продължаване на
ДЕЙНОСТТА НА СЪЩОТО ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ, при
условията
на
ЧАСТНО
ПРАВОПРИЕМСТВО,
възникнало на основание на закон - ЗАКОНА ЗА
ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ,
който отменя стария Закон за народната просвета, то
новоучреденото ЮЛ, явяващо се правоприемник на
лиценза на кандидатствалото ЮЛ по програмата, МОЖЕ
ЛИ ДА ВСТЪПИ В ПРАВАТА на кандидатствалото
/одобрено/ ЮЛ по програмата /след като новото ЮЛ е
вписано
в
Регистъра
на
институциите,
като
правоприемник на лиценза на кандидатствалото ЮЛ, в
условията на частно правоприемство, възникнало от
закон?
ВЪПРОС 2:
Като представители на целевата група, допустимо ли е да
се включват в заетост безработни младежи до 29 години
или задължително, освен че са безработни и до 29 години,
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същите младежи следва едновременно да бъдат и лица с
увреждания, напускащи институция, със зависимости или
от др. подобни уязвими групи?
Михаела Иванова
94.

Уважаема Комисия,
Бих желал да Ви задам следният въпрос:
Тъй като редовно следя сесията на въпроси и отговори по
настоящата
схема
„Развитие
на
социалното
предприемачество“, прочетох следният въпрос (Номер
62):
„Трябва ли община да попълва Приложение IV:
Декларация за минимална помощ (De minimis)? „
Вашият отговор беше следният:
„Да, Приложение IV: Декларация за минимална помощ
(De minimis) е задължителна за всички кандидати по
процедурата.“

Общините като публичен субект изпълняват преди всичко властнически
функции от неикономически характер. Доколкото общините изпълняват и
упражняват икономическа дейност, която не може да бъде отделена от
неикономическата следва да бъде третират като получатели на минимална
помощ. Дейностите по настоящата процедурата са икономически и при
подготовката на проектно предложение трябва да се има предвид, че за
минимална помощ за кандидата (включително за общини) ще се счита
целият размер на исканата безвъзмездната финансова помощ. В
допълнение и видно от Информационна система „Регистър на
минималните помощи“, поддържан от министъра на финансите има данни
за общини, който са получатели на минимална помощ, вкл. по Регламент
(ЕС) № 360/2012. В тази връзка общините следва да попълнят Приложение
IV: Декларация за минимална помощ, като в случай, че са получатели на
помощ няма как да посочат, че не извършват икономическа дейност.

В Приложение IV_Декларация за минимални и държавни
помощи и по-точно т.4 от нея гласи следният текст:
„Извършва ли получателят/кандидатът икономическа
дейност :
/Ако посочите
„НЕ“, спирате с попълването на
Декларацията до тук/“
Тъй като Община – кандидат по процедурата създава
социално предприятие и в този случай не общината, а
социалното предприятие ще е получател на помощта, то
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подлежи на режима на минималните помощи.
Съответното социално предприятие ще бъде създадено
след одобрение на проектното предложение, което
означава, че към момента на кандидатстване, общината е
прекият кандидат по процедурата. На база на това
описание, бихте ли пояснили, защо е необходимо да се
подава декларация за минимална помощ от общините,
след като тя ще бъде попълнена до т.4 и няма да дава
допълнителна информация. Същото това се потвърждава
и в текста от т.15 от Условията за кандидатстване, който
съм цитирал:
„Доколкото
един
публичен
субект
упражнява
икономическа дейност, която може да бъде отделена от
упражняването на публична власт, въпросният субект
действа като предприятие по отношение на посочената
дейност и следва да бъде третиран като получател на
минимална помощ по процедурата. „
Предварително благодаря!
С уважение!
Николай Балтов
95.

Здравейте,
Моля, вижте отговор на въпрос № 78, т. 5
Имам следния въпрос относно процедура Процедура
BG05M9OP001- 2.007 „Развитие на социалното
предприемачество“:
Кога се планира стартирането на проектните дейности
(т.е. предполагаема индикативна дата на стартиране на
заложените
дейности
след
подписване
на
Административния договор с УО) с цел прецизиране на
продължителността на проекта? Зададен е срок за
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приключване изпълнението на дейностите (31.12.2018 г.),
но не откриваме стартова дата за тяхното осъществяване.
Благодаря Ви предварително за отговора!
С уважение,
Иван Георгиев.

96.

Във връзка с процедура "Развитие на социалното В случай, че въпросът Ви касае смяна на лицата след изтичането на 6 м.
предприемачество" имам следният въпрос:
период, свързан с изискването за устойчивост по процедурата – да, тогава
това би било допустимо. По време на изпълнение на проекта, както и в
В условията за устойчивост на проекта (запазване на периода на задължителното условие за устойчивост по процедурата - при
минимум 50% от работните места за период от минимум 6 никакви обстоятелства няма да могат да се назначават лица, които не са от
месеца) се отнася до броя на наетите в бюджетен ред 1. допустимите целеви групи по процедурата. В този период ще има
Ако след изпълнение на проекта в този шестмесечен възможност за замяна на лица, когато това е необходимо и при определени
период всички лица 100% от целевата група наетите в обстоятелства, които ще бъдат конкретно разписани в Ръководството за
бюджетен ред 1 напуснат социалното предприятие по изпълнение на договорите по процедурата.
собствено желание, то може ли да се назначат лица, които
не са в допустимата целева група, за да се запази
устойчивостта на резултатите.
Предварително благодаря!
С. Димитрова
Въпрос

Отговор

във връзка със залагането на възнагражденията на лицата
по т.2 и т. 3 от I. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ,когато
определяме средния размер на почасово възнаграждение
по публикувани данни на НСИ за средната работна

Средният размер на месечната брутна работна заплата по трудово
правоотношение на служителите, наети във връзка с изпълнението на
проекти, финансирани по ОП РЧР 2014-2020 г., се планира на база
последните актуални публикувани данни на НСИ за средната работна
заплата за страната в „Икономическа дейност“, съгласно данните,
публикувани
в
статистика
„Пазар
на
труда“/“Краткосрочна
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заплата за страната (съгласно Методологията за
определяне на възнагражденията по ОПРЧР)- в
статистиката са посочени данни за публичен сектор,
частен сектор и общо за страната. Въпросът ми е предвид
че сме в частния сектор коя средна работна заплата трябва
да вземем- за частния сектор или общо за страната, тъй
като има съществена разлика.
Поздрави,
Мария Христова

98.

Здравейте,
1.
Бихте ли дали следното разяснение относно
Декларация “de minimis”:
Фирмата е открита през септември 2016г. със строителна
дейност, но реално няма никакви финансови ресурси. От
януари 2017г. фирмата сменя своята дейност и започва
активна дейност. Въпросът ни е в т. 4а, какво трябва да се
представи в години X-1 и Х? Моля да потвърдите, че под
година Х се има предвид 2017г., а под година X-1 е
2016г.?
Моля потвърдете и дали таблицата се попълва коректно
по следния начин:
Дейности, които предприятието извършва
(код по КИД-2008) Относителен дял на нетните приходи
от продажби
в % през:

статистика“/“Средна работна заплата“/“Национално ниво“.
Моля, обърнете внимание, че планирането и отчитането на разходите за
възнаграждения по бюджетни пера 2 и 3 (в случаите, в които не са
обвързани с МОД или МРЗ) следва да бъде съобразено с Методологията
за регламентиране на възнагражденията по ОПРЧР 2014-2020 г. като
размерът на почасовото заплащане на наетите по проекта лица не може да
бъде по-висок от размера на почасовото им заплащане, определен с акта за
назначаването им или с основния им трудов договор и да не бъде по-висок
от стойностите, заложени в Таблицата за определяне на допустимите
почасови ставки (Приложение Н) – Приложение за информация към
Условията за кандидатстване.
1. На стр. 1 от декларацията за минимални и държавни помощи, в бележка
№ 3 под линия е посочено, че година „Х-1” е годината, предхождаща
текущата година - година „Х”.
2. От зададения въпрос не става ясно кой/кои са лицата с право да
представляват организацията, както и начина на представляване. В т.20
Начин на подаване на проектните предложения от Условията за
кандидатстване е посочено следното:
„Преди подаването на проектното предложение, Формулярът за
кандидатстване задължително се подписва с КЕП с отделна сигнатура
(detached) от поне едно от лицата с право да представлява кандидата
или упълномощено/оправомощено лице. В случай че кандидатът се
представлява заедно от няколко лица, формулярът се подписва с КЕП
от всички от тях. В случай че КЕП е на упълномощено лице, то към
проектното предложение следва да се прикачи сканирано нотариално
заверено пълномощно (в секция 12 от Формуляра).“

година „Х-1“[1]
113

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

година „Х“
100 100
1.
Вписваме КИД за 2016г. 100
2.
Вписваме КИД за 2017г.
100
Ако не е правилно, то тогава как би трябвало да опишем
обстоятелствата?
2.
Другият ни въпрос е по отношение на
подписването с КЕП. Когато фирмата има 2-ма
равноправни собственика, задължително ли е и двамата да
имат електронен подпис и да подпишат формуляра?
Възможно ли е само единият да го подпише, а другият да
представи нотариално заверено пълномощно, например?
Благодарим Ви предварително!

99.

Здравейте,
Да, това е допустимо.
Имам следния въпрос относно процедура Процедура
BG05M9OP001- 2.007 „Развитие на социалното
предприемачество“:
Възможно ли е по настоящата Процедура да се назначат
служители,
сформиращи
Екипа
на
социалното
предприемачество
(стойностите
на
техните
възнаграждения ще бъдат поместени съответно в т. 2.6. и
3.6. от Бюджета, в зависимост от това дали попадат в
дефиницията "безработни и неактивни лица"), които до
момента не са назначавани на трудов договор в
предприятието кандидат, т.е. са новонаети лица?
Благодаря Ви предварително!
Иван Георгиев.
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100.

Във връзка с процедура "Развитие на социалното 1. По процедурата не са недопустими дейности, свързани с първично
предприемачество" имаме следните въпроси:
производство на селскостопански продукти. Независимо от това, че
кандидатът е с основен код на икономическа дейност, който е допустим по
1. Допустимо ли е работодател да кандидатства за процедурата, дейностите, предвидени в проектното предложение попадат
назначаване на лица от уязвими социални групи, живеещи в забранителния режим на Регламент (ЕС) № 1407/2013, което не е
в селски общини и да създаде ново социално предприятие допустимо и е основание за отхвърляне на проектното предложение на
за обработка на овошни градини - почистване, беритба и етап административно съответствие и допустимост. Моля, запознайте се с
други дейности, свързани с отглеждането на плодни таблицата за оценка на етап АСД, която е публикувана като приложение
дръвчета? Е ли тази дейност в противоречие с за информация в пакета с документи към Условията за кандидатстване.
допустимостта на кандидата и Регламент 1407, предвид, 2. Да, за партньора се допускат единствено разходи за трудови договори.
че кандидатът към момента на кандидатстване е с Не е допустимо да се залагат разходи в раздел II „Единна ставка“.
допустим основен код на икономическа дейност и не
попада в забранителните режими?
2. В случай на партньорство по проектно предложение партньорът има ли право да разходва Бюджет от групата
на 40% раздел II Единна ставка, Други разходи или
единствено се допускат за него разходи за трудови
договори? Според т.11.5 от Условията за кандидатстване
пише: "Партньорите участват в реализацията на проекта,
но направените от тях разходи са допустими само за
трудови договори. Същите се отчитат с първични
счетоводни документи." - т.е. никакви други разходи не са
допустими за партньорите по проекта?
Благодаря,
К. Кънчева
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101.

Моля за отговор на следните въпроси:
1. Относно допустими кандидати - допустим кандидат ли
е читалище, юридическо лице, регистрирано по специален
закон - Закон за българското читалище?
2. Относно задължителната дейност " наемане на лица от
целевите групи" - има ли изисквания за минимален брой
наети лица. Записът "Брой лица от целевата група,
включени в бюджетен ред 1/1 .1 - ≥ 6", включен в т.4
"Бюджет" на "Методология за техническа и финансова
оценка на проектно предложение.." означава ли, че
минималният брой наети лица трябва да бъде 6 или
значението е, че например ,при наети 2 лица "други
разходи" не могат да бъдат повече от 10 000 лв?
С уважение
Кривирадева

1. Да, читалището е допустим кандидат по процедурата, но моля обърнете
внимание, че в т. 11.2 от Условията за кандидатстване, е налично
следното уточнение изискване:
„Всички кандидати по настоящата процедура следва да попълнят
Декларация Социално предприятие – Приложение VI от пакета с
документи за кандидатстване, където следва да посочат дали попадат в
посоченото определение за социално предприятие към момента на
кандидатстване. В случай, че кандидатът не се самоопредели като
социално предприятие към момента на кандидатстване, то следва да
отбележи това обстоятелство в Декларация Социално предприятие –
Приложение VI и да декларира, че ще създава ново социално
предприятие, за което към момента на изпълнението на административния
договор ще представи и съответните документи, удостоверяващи, че чрез
настоящия проект е създадено социално предприятие, което попада в
обхвата на дефиницията, посочена в Условията за кандидатстване“.
В този смисъл от всички кандидати по процедурата се изисква или към
момента на кандидатстване или в хода на изпълнение на проекта да
докажат, че попаднат в посоченото в Условията за кандидатстване
определение за социално предприятие, чиито условия са кумулативни.
2. Моля, вижте отговор на въпрос № 31, т. 3.1 и въпрос № 59.

10.03.2017г
102.

Въпрос

Отговор

Здравейте,
Имам следния въпрос относно процедура Процедура
BG05M9OP001- 2.007 „Развитие на социалното
предприемачество“:
Съгласно Насоките за кандидатстване остава ангажимента
за Бенефициента по програмата да остави на работа
минимум 50% от представителите на целевите групи за

Няма изискване за повишаване на заплатата на лицата, които ще останат
на работа в предприятието след приключване на проектното предложение
и във връзка с ангажимента за устойчивост. Моля, вижте отговор на
въпрос № 38, т.1.2.
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срок от 6 месеца след приключване на проектните
дейности. Работодателят длъжен ли е да повиши
възнаграждението на представител/представители от
целевите групи след приключване на задължителната
дейност № 7? Как трябва да се постъпи ако не се стигне
до консенсус от двете страни относно повишеното
възнаграждение и, вследствие от това, продължаване на
трудовия договор? Как трябва да се процедира в такива
ситуации, ако повечето назначени откажат упражняването
на труд за период от мин. 6-месеца след финала на
проектните дейности и не се достигне минимума от 50%
заети? При такива обстоятелства Бенефициентът трябва
ли да ги смени с нови хора от същата целева група?
Благодаря Ви предварително!

103.

Иван Георгиев.
Здравейте,
Не, не е допустимо.
Изпращам на Вашето внимание следния въпрос по
процедура BG05M9OP0012.007
„РАЗВИТИЕ
НА
СОЦИАЛНОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”: допустимо ли е в бюджета на
проекта да бъдат предвидени средства за закупуване на
сандвичи и вода за периода на професионалното обучение
за лицата от задължителната дейност 7 „Подкрепа за
осигуряване на заетост за период до 12 месеца“?
Благодаря!
С уважение,
М. Паралеева-главен специалист "Евроинтеграция" в
община Копривщица
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104.

Здравейте,
молим за разяснение: в насоките е записано, че за
изпълнението на един от задължителните индикатори
Неактивни или безработни участници в заетост след
приключване на операцията лицата от целевите групи
трябва да се запазят до четири седмици след приключване
на дейностите по проекта. От друга страна в устойчивост
на резултатите е записано, че заетостта трябва да се
запази за не по-малко от 6 месеца на минимум 50 % от
новоназначените представители на целевата група.
По нашето разбиране - в индикаторите се отчитат всички
лица включени в заетост по настоящата процедура, които
попадат в посочените дефиниции за неактивни и
безработни лица – не само тези, които са включени в
задължителната дейност. Но ако в проектното
предложение имаме само лица наети по бюджетно перо 1,
то за изпълнение на гореспоменатия индикатор на коя
цифра трябва да се спрем - 6 месеца и минимум 50 % от
назначените или следва да се запазят 50 % за 4 седмици
след приключване на дейностите по проекта?
Благодарим!

105.

Посоченото изискване за индикатора за резултат е различно от
ангажимента за устойчивост по процедурата. Във връзка с индикаторите, в
т. 7 от Условията за кандидатстване е посочено следното:
„Всеки кандидат трябва да включи в секция 8 във Формуляра за
кандидатстване само индикаторите за изпълнение и резултат от ред
2., които ще постигне с изпълнението на конкретния проект.
Във всяко отделно проектно предложение, кандидатът задължително
залага всички индикатори за изпълнение и резултат от ред 2., в
количество, съответстващо на описанието на включените в проекта
дейности и кореспондиращите им разходи.“
Като се дадени разяснения какво следва да се разбира под този индикатор.
Ангажиментът за устойчивост по процедурата е ясно посочена, както в т.
23.2 „Устойчивост на резултатите“, така и в чл. 3.20.1 от
административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ ясно е посочено следното:
„По настоящата процедура бенефициентът се задължава да запази
функционирането на социалното предприятие, както и заетостта на
минимум 50 процента от новоназначените представители на целевата
група по бюджетно перо 1. „Разходи за трудови възнаграждения по реда
на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко лице, включено в
заетост при работодател - в размер на 100 % от сумата на минималния
осигурителен доход за съответната длъжност и всички дължими вноски за
сметка на работодателя върху договореното възнаграждение“ за период не
по-малко от 6 месеца след приключване на проектните дейности.
(периодът следва да бъде в човекомесеци).“

Здравейте,

Въпросът няма отношение към кандидатстването и Условията за
кандидатстване по процедурата. Договор се сключва с кандидата по
Ако кандидат е община, която в рамките на проекта ще процедурата.
разкрива ново социално предприятие в рамките на
съществуващо общинско предприятие, коя сметка при
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одобрение на проектно предложение следва да се посочи сметката на общината или на общинското предприятие?
Марияна Николова

106.

Въпросите ни са следните:

1. Да, правилно е разбирането Ви.

1. Правилно ли е разбирането ни, че обвързани с МОД и 2./3. Моля, вижте отговор на въпрос № 86, т. 7
МРЗ според горните разяснения са единствено
възнагражденията на екипа на социалното предприятие и
наставниците?
Съответно
възнагражденията
на
останалите категории (вкл. консултанти) следва да се
формират на база Методологията за регламентиране на
възнагражденията по ОПРЧР 2014-2020 г и Приложение
Н?
2. Във връзка с горното, възможно ли е да бъде заложено
заплащане на час , по- ниско от минимално посоченото в
Приложение Н (в случая 13.50 лева на час)
3. Възможно ли е заплатите на съответните двама
консултанти да бъдат обвързани с МОД, въпреки че това
не е изрично изискване на програмата? Ще противаречи
ли това на Методологията за регламентиране на
възнагражденията?
Моля потвърдете получаването на този имейл.
Благодаря предварително за разясненията!
С уважение,
К.Великова
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Въпрос

11.03.2017г
107.

Здравейте,

Отговор
Моля, вижте отговор на въпрос № 45.

Имам следния въпрос - ако кандидатът е НПО, как се
изчислява рентабилност, при положение че организацията
няма печалба или загуба (ред 05600 е празен в
счетоводния баланс)? Рентабилността се приема, че е
равна на 0 или се използва друг начин за изчисляване?
При такова положение, възможно ли е кандидът-НПО да
премине през оценка на финансовата стабилност?
С уважение,
Е. Христова

13.03.2017г
108.

Въпрос
Здравейте, дами и господа!
Моля, уточнете как да разпишем коректно бюджета си
при следната хипотеза:
Целевата ни група са лица с увреждания. В екипа на
социалното предприятие обаче също смятаме да включим
лица с увреждания.
Възнамеряваме да назначим обучител или психолог, или
ръководител на социалното предприятие. Това найвероятно ще бъдат лица с увреждания, които са
безработни, т.е. изцяло отговарящи на описанието на
целевата група по настоящата процедура. Ще бъде ли

Отговор
Да, това е допустимо по процедурата. Обърнете внимание, че в т. 13.3
„Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване по процедурата е
наличен следният текст обяснение:
„Помощният персонала и екипа на социалното предприятие се залагат в
бюджетен ред 2, само ако не попадат в обхвата на целевата група – хора с
увреждания и хора в неравностойно положение. В случай че, лицата са от
тази целева група, разходите за тях следва да бъдат заложени в бюджетен
ред 1.“
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коректно да разпишем разходите за възнаграждения за
тези лица в бюджетно перо 1.1., тъй като са част от
целевата група?
Д.Ганчева
БГ Асист ООД

109.

110.

По процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на Да, такъв разход би бил допустим в Раздел II „Единна ставка“, в случай че
социалното предприемачество“ допустим разход ли е е описан и обоснован в проектното предложение.
наемането на превозно средство (товарен микробус) за
доставка на материалите за производството и извозване
на произведената продукция до съответните купувачи?
С уважение
Диана Ангелова
Привет!
Партньорите участват в реализацията на проекта, но направените от тях
Ако партньорът на кандидата предоставя специалисти за разходи са допустими само за трудови договори. Същите се отчитат с
изпълнение на дейности 1 и 2, те със кой трябва да първични счетоводни документи.
сключат трудов договор: с кандидата или с партньора?
-Поздрави,
Христо Чорбаджийски

111.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В т. 15 Приложим режим на държавни/минимални помощи от
Условията за кандидатстване е посочено следното:
Във връзка с процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 „едно и също
на социалното
предприятие“ означава всички предприятия, които поддържат помежду
предприемачество“, имам следния въпрос:
си поне един вид от следните взаимоотношения:
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1. Ние сме сдружение с нестопанска цел(СНЦ),
регистрирано - в обществена полза по ЗЮЛНЦ
управлявано от управителен съвет от трима члена и
смятаме да направим социално предприятие с
партньорска организация читалище регистрирано - в
обществена полза по ЗНЧ, което също се управлява от
управителен съвет от трима члена;

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на
акционерите или съдружниците в друго предприятие;
б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява
мнозинството от членовете на административния, управителния или
надзорния орган на друго предприятие;
в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние
спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това
предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;
г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго
предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с
останалите акционери или съдружници в това предприятие,
мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това
предприятие.

2. В случая някои от членовете на управителните съвети
на СНЦ-то и читалището имат фирми - ЕООД и ООД, в
които са управители и по тях са получавали европейски
помощи за заплати и осигуровки на работници от
Европейски програми към бюрото по труда, които
помощи са в обхвата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 за Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в
минималната помощ (De minimis).
букви а) - г) по-горе, посредством едно или няколко други предприятия,
също се разглеждат като едно и също предприятие.
Въпроса ни е:
Моля, запознайте се с горецитираната точка от Условията за
кандидатстване, както и с Декларацията за минимални/държавни помощи
1) Дали съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № (Приложение IV), към която има указания за попълването й.
1407/2013 относно
минималната помощ (De minimis), при кандидатстване по
настоящата процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на
социалното предприемачество“, СНЦ-то и читалището,
като партньори по проекта от една страна, ще се считат
като „едно и също предприятие“ с фирмите на членовете
на управителните съвети от друга страна и за тях общо ще
се прилагат ограниченията за минималната помощ (De
minimis),
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или
2) Посочените две страни не образуват „едно и също
предприятие“, помежду и те не попадат, като едно цяло
предприятие в обхвата на разпоредбите на Регламент (ЕС)
№1407/2013, относно минималната помощ (De minimis), а
се разглеждат от него, като отделни несвързани лицаотделни предприятия.
Предварително благодаря.
-Поздрави,

112.

Емил Радев
Здравейте, във връзка с процедура „РАЗВИТИЕ НА
1. В Декларацията за минимални и държавни помощи следва да се посочат
СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” имам следните предприятията-партньори на организацията (ако има такива), но не по
въпроси:
проектното предложение, а на база на това, което е посочено Указанията
за попълването й. Моля, вижте отговор на въпрос № 111, като в
допълнение, моля да имате предвид следното:
1) в декларация за минимални и държавни помощи
Предприятия, които поддържат едно от тези взаимоотношения
трябва да се попълни
посредством физическо лице или група от физически лица, също се считат
информация за партньор(ако е приложимо). Какво се има за свързани предприятия.
предвид под
2. Обученията в дейност 6 са насочени към предоставяне на обучения за
партньор - по проекта или партньор по смисъла на
повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване
ЗМСП?
ефективността на управление на социалните предприятия, в зависимост от
В указанията е посочено : „Предприятия партньори“ са
функциите, които изпълняват или се предвижда да изпълняват лицата,
всички предприятия,
заети в социалните предприятия. В тази дейност е посочено, че
които не се определят като свързани предприятия по
обученията могат да бъдат само по определени професионални
смисъла на чл. 3,
направления и специалностите към тях от Списъка на професиите за
пар. 3 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС, и между
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които съществува
следното взаимоотношение: дадено предприятие
(предприятие нагоре по
веригата) притежава самостоятелно или съвместно с едно
или повече
свързани предприятия по смисъла на чл. 3, пар. 3 от
Препоръка на
Комисията 2003/361/ЕС, 25% или повече от капитала или
правата на глас в
друго предприятие (предприятие надолу по веригата).
Това отнася ли се за т. 9 и ако да, води ли се дадено
предприятие(ЮЛ)
като партньор, ако притежава 25% или повече от друго,
но посредством
физическо лице или трябва самото юридическото лице да
притежава този
процент?

2) независимо от това каква е икономическата дейност на
социалното
предприятие, винаги ли обученията по маркетинг за
лицата от целевата
група се залагат в дейност 6 ?

професионално образование и обучение (СПОО), които са посочени в
Условията за кандидатстване.
Обученията в дейност 3 са насочени към лицата, за които е осигурена
заетост в бюджетен ред 1 в социалните предприятия, като там са
допустими обучения от целия СПОО (които не са IV степен), като е
посочено, че съответното обучение трябва да се извърши в съответствие с
установените нужди на работодателите и с насоченост към упражняваната
сфера на дейност и професия, както и към длъжността, която се предвижда
да заеме лицето.
Обученията по професионална квалификация трябва да бъдат проведени в
съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и
обучение и от организации, които са лицензирани да предоставят такива
обучения от НАПОО. В случай, че обучителите са назначени на трудов
договор към организацията кандидат или партньор, която ще извършва
обучението/ята, разходите за заплати следва да бъдат в Раздел I „Разходи
за персонал“, като останалите разходи за обученията са в Раздел II
„Единна ставка“. В случай, че обучителите няма да бъдат на трудов
договор, то всички разходи за обученията следва да бъдат в Раздел II
„Единна ставка“. В описанието на дейностите по проектното предложение
не се изисква да се посочват суми и единични цени.
3. Моля, вижте отговор на въпрос № 24, т. 3.
4. Да, това са процентните ограничения по процедурата.

Ако обученията се извършват от кандидата, къде трябва
да се заложат - в
единната ставка или трябва да се наемат преподаватели и
разходите да се
заложат в разходи за персонал, или това е по преценка на
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кандидата.
Трябва ли да се разбиват разходите за обучения в
описанието на
дейностите( пари за преподаватели, за учебници, за наем
и т.н) или
трябва да се опише цялата обща сума на месечна база за
едно лице?
3) Ако все още не е пуснат отчет към НСИ за 2016, то
няма как да получим
удостоверение за код на икономическа дейност за 2016 г.
В този случай
как се процедира?
4) Да разбираме ли, че единственото процентно
ограничение в единната
ставка е това за СМР - 10% и общата сума на разходите от
40% ?
Поздрави:
Минчев
113.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие
на социалното предприемачество“ имам следния въпроси:
Ако кандидат към момента не разполага с Психолог, но
предвижда да назначи такъв експерт на трудов договор
със стартиране на дейността, то разходите за неговото
възнаграждение в кое бюджетно перо трябва да бъдат
заложени- бюджетно перо 2 / 3 или в бюджетен раздел II

Разходите следва да бъдат заложени в Раздел I „Разходи за персонал“, а
това дали да бъдат в бюджетен ред 2 или 3 зависи от това дали лицето
попада или не в посочените дефиниции за неактивни или безработни лица.
В случай, че не знаете следва да планирате и впоследствие да изберете
такова лице, каквото сте планирали.
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114.

„Единна ставка“?
С уважение, Доротея Динев
Здравейте,
Във връзка с обявената процедура BG05M9OP0012.007 „Развитие на социалното предприемачество“,
имам следните въпроси:
1. В т. 13.3 от условията за кандидатстване, в раздел
I, т. 1 пише –„Разходи за трудови възнаграждения
по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл
на всяко лице, включено в заетост при работодател
- в размер на 100 % от сумата на минималния
осигурителен доход за съответната длъжност (по
професии в съответствие с НКПД 2011 г.) и всички
дължими вноски за сметка на работодателя върху
договореното
възнаграждение,
съгласно
националното законодателство, за период до 12
месеца.“ – В случай че наемам лица на длъжност,
чийто 100 %- размер на сумата от МОД е 460 лв. за
8 часов работен ден, означава ли, че лицата които
ще бъдат наети трябва да бъдат наети на 8 часа
задължително, за да спазя условието за 100 % от
размера на МОД? Ако ги наемам на ТД на
непълен работен ден (4 часа) – то тогава те ще
бъдат наети и съответно на 50 % от МОД за тази
длъжност, ако правилно разбирам условието?
Позволено ли е да наема на половин работен ден
лица от б.р. 1.1?
2. Ако едно лице, от наетите на работа, например
директорът на предприятието, взима участие в
повече от една от описаните дейности, то трябва

1. Да, позволено е лицата да бъдат наети на половин работен ден.
2. Не, не е необходимо лице, което е наето на работа по процедурата да
бъде описвано във всяка дейност по проектното предложение. Допустимо
е изменение на наименованието на дейностите, с цел детайлизиране на
описанието им, но не следва да се излиза от рамката на допустимите
дейности по процедурата като цяло.
3. В описанието на дейностите не е необходимо да се посочват единични
цени. Необходимо е да се направи обосновка и описание на разхода.
Разходите за канцеларски материали не е необходимо да бъдат разписвани
като кламери, хартия и т.н., посочено общо е достатъчно. Относно
оборудването няма еднозначен отговор – ако посочите инструменти, за да
не описвате например нож, линия и т.н. би било достатъчно, но ако
напишете само оборудване на работните места – без да посочите какво
точно включва това – това може да се отрази на оценката на проектното
предложение.
4. Описанието на даден разход е достатъчно да бъде направено в една
дейност, не е необходимо една и съща информация да е налична към всяка
дейност от проектното предложение. Оборудването следва да бъде във
връзка с новосъздадените работни места и да бъде необходимо за
осъществяване на дейността на социалното предприятие.
5. Въпросът е неясен – не става ясно в каква връзка питате за доказване на
опит на консултантите, приложните специалисти и помощния персонал,
както и за кой етап – на етап кандидатстване с проектно предложение или
на етап изпълнение на вече одобрено проектно предложение.
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ли във всяка една дейност, в която участва, да бъде
описано лицето, заедно с кода по НКПД, сумата на
възнаграждението му, бюджетния ред, в който е
заложен и т.н.
Да разбирам ли, че наименованията на дейностите,
които залагам в проектното предложение, трябва
да съвпада с това, на допустимите дейности,
описани в условията за кандидатстване? Ако е
така, бихте ли разяснили персонал като хигиенист
или ръководител на предприятието в кои дейности
попадат. Съответно ползването на услуги от юрист
за подготвяне на документация свързана с
функционирането на социалното предприятие
и/или наемането на служители в коя от изброените
дейности е удачно да се постави? Също така
разходите за наем, телефон и др. режийни разходи,
следвайки допустимите дейности в условията за
кандидатстване, в коя от изброените дейности
трябва да бъдат заложени?
3. Ако оборудването на работните места в
социалното предприятие включва закупуването на
много и различни инструменти (ножици, линии,
ножове, и т.н.) необходимо ли е да бъдат
изброявани отделно видовете инструменти и
предвидените суми за тях или могат общо да бъдат
описани като инструменти и изписана общата сума
за тях? Съответно същият въпрос и за материалите
за производствения процес и канцеларските
материали от типа на хартия, кламери и т.н. –
отделно ли да бъдат описвани или може да бъдат
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групирани под наименование „работни материали“
и описана общата сума за тях?
4. Необходимо ли е разходи като „канцеларски
материали“ да бъдат описвани във всички
дейности, в които ще се бъдат използвани, или е
достатъчно тяхното описание по дейност:
„Оборудване на новосъздадените работни места“?
Също така за новосъздадени работни места
приемат ли се и работните места на екипа и
консултантите/ специалистите, ангажирани в
социалното предприятие, или само на персонала
нает по бюджетен ред 1.1?
5. По какъв начин ще трябва да се докаже
релевантния опит на консултантите и приложните
специалисти, съответно и на помощния персонал?
С уважение,
Мария Чепишева
Изпълнителен директор

115.

Във връзка с процедура BG05M9OP001-2.007 Моля, вижте отговор на въпрос № 109.
„Развитие на социалното предприемачество“ имам
следният въпроси:
След проведения информационен ден по процедура
„Развитие на социалното предприемачество” в
София, бе казано следното, че закупуването на
МПС е недопустим разход, но наемането му е
допустимо. Моля, за Вашето потвърждение
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допустимо ли е наемането на моторно превозно
средство, което ще се използва в работния процес
на наетите от целевата група, без значение към коя
специфична подкатегория попадат те.

116.

Предварително благодаря!
С. Димитрова
Здравейте,
Във
връзка
с
процедура
BG05M9OP001-2.007
„Развитие на
социалното предприемачество“
имам
следния въпрос:
В случай, че заложим някакъв размер на разходи за
персонал и на тяхна база заложим точно 40 % други
разходи по Единната ставка, но в процеса на изпълнение
на проекта отчетем по-малко разходи за персонал (ако
например сме заложили почасово възнаграждение на
консултант, който ще назначим на 4 часа, като основният
му трудов договор е в друга фирма съобразно
Приложение Н, тъй като към момента не ни е известно
точно кой ще назначим, но в последствие при избора се
окаже, че почасовото му възнаграждение в основния му
трудов договор е по-малко и следователно ще го
назначим на почасова ставка, по-ниска от планираната в
проекта), това означава ли, че ще трябва да преизчислим и
размера на Други разходи като запазим процента от 40 %
и да отчетем по-малка сума по това перо от планираната?
Поздрави!
К. Стефанова

Въпросът Ви касае изпълнението на проектното предложение, за което ще
има детайлна информация в Ръководството за изпълнение на договорите
по процедурата, но принципно този тип опростено отчитане на разходите
(с единна ставка в размер 40 на сто от допустимите преки разходи за
персонал за покриване на останалите допустими разходи за даден проект)
в хода на изпълнение на проекта се съблюдава следното:
При представяне на искане за плащане, се представят съответните
разходооправдателни документи за извършените разходи в Раздел I
„Разходи за персонал“. Изплащането на разходите в Раздел II „Единна
ставка“ се извършва на база на представената отчетност в Раздел I – т.е.
Раздел II винаги e в размер на 40% от Раздел I. В случай, че отчетете помалко разходи в Раздел I, това автоматично води до намаление на сумата в
Раздел II, но 40% съотношение от Раздел I ще бъде запазено.
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117.

Не, няма такова изискване.
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с процедура BG05M9OP001-2.007
„Развитие на социалното предприемачество“:
Има ли изискване към партньора да поддържа
трудова заетост на експертите, които ще ангажира
по проекта, за по- дълъг период от време спрямо
заложения график за извършване на определените
му дейности?
С уважение,
Доротея Динева
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