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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ 

ПРИЕМ 15.08.2019 – 13.11.2019 г. 

По процедура за подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване 

BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от 

маргинализирани общности, включително роми” с първи краен срок на кандидатстване 13.11.2019 г. и втори краен срок 27.04. 2020г. от 

Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ 

 

Дата  на  разяснения  21.10.2019 г. 

 

No Данни на подателя (име и/или ел. поща),  

дата на получаване, въпрос 

ОТГОВОРИ 

 16.10.19 

Сря 08:33 

kovachiza@abv.bg 

 

Румяна Вацова-директор на ОУ „Св.св. Крил и Методий“, 

Ковачица, общ.Лом, обл. Монтана, п.к. 3643 

 

BG05M2OP001-3.007 по мярка 7 „Достъп до качествено 

образование, чрез интегриране в образователната система 

 

Уважаема госпожо Вацова, 

 

1. Начинът на определяне на финансовия капацитет на 

кандидата и партньора/партньорите e е посочен освен в 

„Насоки за кандидатстване“, така също и в Приложение XII 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА 

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ОТ МИГ ПРИ 

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ОТ ОП НОИР В СТРАТЕГИЯ ЗА 

ВОМР НА МИГ ЛОМ. 
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на деца и ученици от маргинализирани общности, 

включително роми" 

 

имам следните въпрос: 

 

1. По каква методика се определят финансовите 

възможности за реализиране на проекта  на кандидата и 

партньора? 

 

2. В условията за кандидатстване по процедурата т.18 

минимален и максимален срок за изпълнение на проекта е 

записано минимален 24 месеца и максимален 36 м., 

считано от датата на влизане в сила на административния 

договор за предоставяне на БФП. Означава ли това, че 

проектите трябва да са с продължителност минимум 24 и 

максимум 36 месеца ? 
 

с уважение Р. Вацова 

 

 

23.08.19 

Пет 11:31 

Елена Манчева, elma_p@abv.bg 

 

Във връзка с откриване на процедура за подбор на 

проектни предложения в ИСУН 2020 BG05M20P001-

3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено 

образование, чрез интегриране в образователната 

 

В раздел 1  ФИНАНСОВ, ТЕХНИЧЕСКИ И 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ  

в точка 1.3. Финансови възможности за реализиране на 

проекта е разписано много конкретно  определянето на 

финансовите възможности на кандидата и партньора/ите. 

 

2. Да, минималният срок на проект е 24 месеца, а максималният 

– 36 месеца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаема госпожо Манчева, 
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система на деца и ученици от маргинализирани 

общности, включително роми”, чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

 

ЗАПИТВАНЕ 

 

ОТНОСНО: Праг на същественост на интерактивните 

дъски 

 

В Условията за кандидатстване по цитираната мярка 7 е 

посочено:  

„Разходи за материали -За ПРОЕКТИ НАД 100 000.00 

ЛЕВА: 

           Разходи за оборудване и обзавеждане (активи до 

прага на същественост)” 

  Разходи за услуги- За ПРОЕКТИ НАД 100 000.00 ЛЕВА  

          Разходи за изграждане на образователна ИКТ 

среда (окабеляване на стаи, свързанност на сървър с 

компютри в мрежа и др)” 

 

Една от допустимите дейности за подобряване на 

достъпа до училищно образование и намаляване на 

процента на учениците от маргинализирани групи, 

преждевременно напуснали системата е :   

„- подобряване на материално-битовите условия в 

училищата, включително  закупуване на ИКТ;”  

В бюджетен раздел III. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ  в ред 9. За 

ПРОЕКТИ НАД 100 000.00 ЛЕВА Разходи за оборудване и 

обзавеждане (активи под прага на същественост) е посочен размера 

на допустимия разход  

Всяко училище, съгласно счетоводната си политика, е определило 

прага на същественост.  

1. Интерактивните дъски са допустим разход, ако стойността им 

е под прага на същественост, определен за Вашето училище . 

Напр., ако прагът на същественост за Вашето училище е до 

900 лв. без ДДС, стойността на интерактивната дъска може да 

е 899,99 лв., за да е допустим разход по проекта. 

2.  Интерактивната дъска не може да се определи като 

периферия към компютъра. Съгласно ДДС 20/14.12.2004г. 

т.16.16.6. /национални счетоводни стандарти/ по отношение 

на компютърната конфигурация и други подобни 

взаимосвързани активи, когато стойността на цялата 

конфигурация надвишава минималния праг на същественост 

от 500 лв., съществените елементи (компютър и монитор) се 

завеждат като ДМА, независимо, че тяхната индивидуална 

стойност може да е под минималния праг. При прилагане 

праговете на същественост в стойността на актива не се 

включва ДДС и други данъци. Същото се отнася  и за 

интерактивната дъска –трябва да се заведе като ДМА. 

3. За закупеното оборудване и обзавеждане трябва да е налична 

одитна пътека/документална проследимост – как е 

закупено/обществена поръчка, начин на плащане, завеждане в 

счетоводната система.  Предложеният от вас вариант на 

доплащане от бюджета на училището или от училищното 

настоятелство би затруднил това проследяване, не само при 

обществената поръчка , а и на по-късен етап, а така също не 
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В нашия случай, т.е Община, училище, прагът на 

същественост е до 500 лева (без ДДС). Цените на 

интерактивните дъски са доста високи и надхвърлят 

ПЪТИ прага на същественост до 500 лева.  

 

Същевременно в ИСУН излезе на 17.07.19 таблица с 

въпроси и разяснения относно изготвяне на Насоки за 

кандидатстване по процедури финансирани по ОП НОИР, 

в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане 

на подхода ВОМР. Цитирам: 

 
Въпрос: Всички разходи за оборудване и обзавеждане 
трябва да са под прага на съществен минимум, 
съобразен с този на:  
- на национално ниво или 
- на счетоводната политика на общината? 
Отговор: Разходите за оборудване и обзавеждане 
следва да са за активи под прага на същественост 
съгласно критерии за подбор на операция „Осигуряване 
на достъп до качествено образование в малките 
населени места и в трудно достъпните райони“, 
одобрена от КН на ОП НОИР за подхода ВОМР на 
заседание, проведено на 25.11.2016 г. и на основание 
установеното в т. 14.3 „Допустими категории 
разходи” от утвърдените от РУО Указания за подбор 
на проекти по ОП НОИР 2014-2020 г. в изпълнение на 
многофондови стратегии при прилагане на подхода 

променя единичната стойност на актива и съответно не е 

ясно как трябва да се третира според счетоводната 

политика на организацията.  

4. Монтажът на интерактивните дъски не може да се отдели от 

стойността на актива. 

Необходимо е да вземете предвид следното: 

Съгласно т. 4 от НСС 16 - Дълготрайни Материални Активи 

„4. Първоначално всеки дълготраен материален актив се 

оценява по цена на придобиване, която включва покупната 

цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и 

всички преки разходи. 

Преки са разходите, които са необходими за привеждане на 

актива в работно състояние в съответствие с 

предназначението му. Те са: 

а) разходи за подготовка на обекта (на терена, където ще се 

използва активът); 

б) разходи за първоначална доставка и обработка; 

в) разходи за монтаж, включително направените през 

контролните и предпусковите периоди, както и обичайните 

разходи, свързани с поетапното въвеждане в употреба на 

дълготрайния материален актив; 

г) разходи за привеждане в работно състояние на придобития 

дълготраен материален актив; 

д) разходи за хонорари на архитекти, инженери, икономисти и 

други, свързани с проекта, икономическата обосновка, 

поръчката и/или изграждането, доставката, монтажа, 

въвеждането в употреба и др. на дълготрайния материален 

актив; 
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ВОМР. Съответно разходите за оборудване и 
обзавеждане следва да са съгласно счетоводната 
политика на бенефициента – в конкретния случай 
община, училище или детска градина, за които се 
прилагат относимите нормативни разпоредби. 
Моля, имайте предвид, че съгласно ДДС 20/14.12.2004г. 
т.16.16.6. по отношение на компютърната 
конфигурация и други подобни взаимосвързани активи, 
когато стойността на цялата конфигурация 
надвишава минималния праг на същественост от 500 
лв., съществените елементи (компютър и монитор) се 
завеждат като ДМА, независимо, че тяхната 
индивидуална стойност може да е под минималния 
праг. При прилагане праговете на същественост в 
стойността на актива не се включва ДДС и други 
данъци. 
 

Цитирам и този документ ДДС 20/14.12.2004г.: 
„16.16. По отношение определянето на стойностния праг 

на същественост за признаване на ДМА се прилагат 

следните принципи и правила: 

16.16.1. в системата на първостепенния разпоредител 

следва да се прилага унифицирана политика по отношение 

на прага на същественост; 

 16.16.2. за признаването като ДМА на 

активи, които попадат в обхвата на дефиницията по т. 2 от 

е) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) 

предполагаемите разходи до размера на начислената провизия 

за задължения за: 

> демонтаж и извеждане на актива от употреба - тези 

предполагаеми разходи следва да се коригират с 

предполагаемите приходи, които предприятието ще получи от 

по-нататъшното уреждане на актива (брак, продажба, 

размяна, даване под наем и 

т.н.); 

> възстановяване на терена, върху който е бил инсталиран 

активът; 

ж)разходи, произтичащи от непризнат данъчен кредит, 

свързан с изброените преки разходи. 
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НСС 16 се прилагат два прага – минимален и максимален. 

Минималният праг е в размер на 500 лв, а 

максималният – 1 000 лв; 

 16.16.3. активите, които попадат в обхвата 

на дефиницията по т. 2 от НСС 16, но са със стойност по-

ниска от 500 лв., задължително се третират и отчитат като 

краткотрайни активи (материални запаси); 

 16.16.4. активите, които попадат в обхвата 

на дефиницията по т. 2 от НСС 16 и са със стойност по-

голяма от 1 000 лв., задължително се класифицират като 

ДМА; 

 16.16.5. за активите, които попадат в обхвата 

на дефиницията по т. 2 от НСС 16 и са със стойност между 

500 лв. и 1 000 лв., класифицирането им като ДМА или 

краткотрайни активи се определя със счетоводната 

политика на бюджетното предприятие, която следва да се 

прилага систематично и последователно; 

 16.16.6. по отношение на компютърната 

конфигурация и други подобни взаимосвързани активи, 

когато стойността на цялата конфигурация надвишава 

минималния праг на същественост от 500 лв., 

съществените елементи (компютър и монитор) се 

завеждат като ДМА, независимо, че тяхната индивидуална 

стойност може да е под минималния праг. При това 

положение цялата стойност на конфигурацията се  

разпределя между тях. С разходите  за  последващата 

подмяна на стойностно несъществените елементи 
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(клавиатура и мишка) не се променя стойността на вече 

признатите активи (т.е отчитат се като текущи разходи). За 

тези случаи е допустимо да се приложи и подход, аналогичен 

на т. 16.15.6, (т.е. компютърната конфигурация да се 

разглежда като един актив). За системата на първо-степенния 

разпоредител обаче следва да се прилага само един й същи 

подход; 

 

Въз основа на по-горе изложеното питаме: 

1. Текстът от 16.16.6. важи ли за интерактивните 

дъски като „други подобни взаимосвързани 

активи”? Ако е така, как да ги закупим с този праг 

на същественост до 500 лева? В проекта сме 

предвидили закупуване на n броя интерактивни 

дъски с проектор и стойка. Изпратих запитване за 

оферта до няколко фирми. Оказва се, че 

вносителите на интерактивни дъски дават оферта за 

цялата конфигурация и система на интерактивната 

дъска с цени над 1000 лева. Дори да се раздели на 

части-дъска, проектор, единичните им цени, без 

ДДС, също надвишават прага на същественост до 

500 лева. Как да заложим в проекта разход за 

интерактивни дъски при този нисък праг на 

същественост?  
2.  

По принцип интерактивната дъска винаги се 

свързва към компютър. Може ли да се счита, че 
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интерактивните дъски са периферия към 

компютъра  и като такива за тях прагът на 

същественост да е максимално допустимият от 900 

лева (без ДДС), определена от счетоводната 

политика на училището ни, и следва да ги 

класифицираме като ДМА или краткотрайни 

активи? 

 

3. Ако се окаже, че не може цената на интерактивните 

дъски да надхвърли 500 лева, без ДДС, може ли  

разликата до офертната цена на доставчика, да се 

доплати от Училищното настоятелство (нашият 

партньор) или от бюджета на училището, като това 

следва да се опише подробно в проектното 

предложение? Ще усложни ли процедурата по 

ЗОП?  
 

4. Монтажните консумативи и монтажа на 

интерактивните дъски, окабеляване и подобни се 

считат за разходи за услуги. За тях има ли праг на 

същественост? Могат ли да надхвърлят 500 лева? 

 

 

 

  


