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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ  

по процедура BG05M9OP001- 1.108 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на 

адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“ 

 

Дата на разясненията 

МИГ 

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / 

Въпрос 

Разяснения от МИГ 

16.10.2020 г. Въпрос постъпил по електронната поща на МИГ-

Радомир-Земен на 13.10.2020 г. 

 

Веселин Веселинов (qaa.op1@gmail.com) 

 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

 

моля, за Вашият отговор на следните въпроси по 

процедурата:  

 

1. Допустими ли са по Дейност 4 - Разходи за 

лиценз за интерактивна софтуерна система за 

самообучение, за рамките на срока за изпълнение 

на проекта, които ще бъдат остойностени в 

отделен ред в "План-сметка" за изпълнение на 

дейността? 

 

Съгласно т. 24.4. от Условията за кандидатстване могат 

да се задават допълнителни въпроси и да се искат 

разяснения, единствено по отношение на условията за 

кандидатстване. 

 

Съгласно т. 13.2 „Допустими дейности“ от Условията за 

кандидатстване Дейност 4.  Осигуряване на достъп до 

иновативни форми за учене през целия живот може да 

се въведат системи за самообучение. 

 

Съгласно т. 14.3 „Допустими разходи“ от Условията за 

кандидатстване допустими разходи по схемата са 

разходи за възнаграждения на експерти, съгласно 

Методологията за регламентиране на възнагражденията, 

командировки, съгласно Наредбата за командировките в 

страната, материали и консумативи, нематериални 

активи и др. разходи, произтичащи от договори за 

изработка/услуга по ЗЗД. Всеки един разход следва да се 
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2. Допустими ли са по Дейност 4 - Разходи за 

придобиване и внедряване на интерактивна 

софтуерна система за самообучение, 

представляваща дълготраен нематериален актив, 

като част от внедряването ще бъде и първоначално 

обучение на лицата от целевата група за 

дейността? 

 

 

С уважение, 

В. Веселинов 

аргументира в описанието на дейностите по проекта и 

да се докаже със съответните насрещни документи. 

 

Проектобюджетът на кандидата съгласно т. 14.2 

„Указания за попълване на бюджета“ от Условията за 

кандидатстване се формира от план-сметките (част от 

приложение ІХ) на планираните дейности в проектното 

предложение. В план-сметките се посочват всички 

присъщи разходи за всяка една дейност, която ще 

осъществява кандидатът.  

 

В тази връзка разходите за лиценз за интерактивна 

софтуерна система за самообучение, за рамките на срока 

за изпълнение на дейността и разходите за придобиване 

и внедряване на същата, като дълготраен нематериален 

актив, са допустими като разход, свързан с предоставяне 

на обучението. 

 

 

 

 


