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Моля, във връзка с обявена процедура на подбор на 

проекти Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности"  да ни дадете разяснения по следните въпроси: 

  

1. При желание на кандидата за разкриване на работни 

места по проекта и получаване на точки при оценка по този 

критерии се съпоставя със "Среден списъчен брой на 

персонала в предприятието за предходната календарна 

година, преди датата на кандидатстване", но какво се 

получава в случай, че между датата на кандидатстване и 

сключването на договора за безвъзмездна помощ и/или по 

време на изпълнение на проекта се наложи кандидата да 

съкрати бройки персонал открити в предходни години и 

несвързани с проекта? 

2. Допустимо ли е в проекта да са включени две или повече 

дейности, които може да бъдат извършвани от кандидата и 

съответно същите се допълват ? 

3. Ако проекта обхваща две дейности по Класификация на 

икономическите дейности, които са напълно равностойни, 

коя се приема за "проектна" дейност, която трябва и да се 

впише във формуляра при кандидатстване?  

  

Предварително Ви благодаря за отделеното време и 

внимание! 

1. Кандидати с проекти, създаващи нови работни 

места (критерии за подбор № 4) са такива, които 

водят до създаване на нови работни места и 

увеличаване на средно списъчния брой на 

персонала на предприятието спрямо годината, 

предходна на датата на кандидатстване, независимо 

от кода на икономическа дейност на 

предприятието-кандидат. В Приложение № 17 се 

попълва планирания среден списъчен брой на 

персонала, допълнително нает за изпълнение на 

дейностите по проектното предложение и средния 

списъчен брой на персонала, за който кандидатът 

поема задължение да поддържа. 

2. Във връзка с поставения въпрос следва да 

имате предвид, че разяснения се дават по 

отношение на условията за кандидатстване и не 

съдържат становище относно качеството на 

проектното предложение. В допълнение следва да 

имате предвид, че окончателно решение по оценка 

на проектните предложения и представените към 

тях документи се взима от Оценителната комисия, 

която ще разполага с цялата необходима 

информация. 

3. Съгласно Приложение № 1 към Документи за 

информация, т.2 „Данни за кандидата“: 

• Код на проекта по КИД 2008 избира се код в 

зависимост от основната дейност по проектното 
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предложение. ИСУН 2020 не отчита това поле 

като задължително за попълване и системата няма 

да включи полето в съобщението „Има допуснати 

грешки при попълване на данните във 

формуляра―. Формулярът би могъл да бъде 

подаден и без попълването на това поле. 

В полето "Код на проекта по КИД 2008" от Раздел 

2 „Данни за кандидата“ от формуляра за 

кандидатстване следва да изберете кода на 

дейността, разходите за която представляват най-

голям дял от инвестиционните разходи. Следва да 

имате предвид, че в т. 1.4.2. „Сектор, за който се 

кандидатства“ от Раздел V. „Описание на 

проектното предложение“ в Приложение № 2 

„Основна информация“ от Условията за 

кандидатстване може да изберете повече от един 

код по КИД 2008. 

 


