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Дата на разясненията от УО: 18 януари 2016 г.
18.

07.01.2016 г.

Здравейте,
Физическо лице е 100% собственик на фирмa - кандидат по настоящата
процедура. Същото физическо лице е едноличен собственик на още 2
фирми със сходен предмет на дейност и работещи на еднакви хоризонтални
и вертикални пазари. Счита ли се кандидата за "едно и също предприятие"
съгл. чл.2, пар.2 от Регламент 1407/2013. с останалите фирми и следва ли
помощта de minimis да се смята заедно за трите фирми?
Лек ден!
Подател: Цвета Митева
Ел. поща: cveta_miteva@abv.bg

Съгласно чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 „едно и също
предприятие“ означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне
един вид от следните взаимоотношения:
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.
Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в алинея
първа, букви а) — г), посредством едно или няколко други предприятия, също се
разглеждат като едно и също предприятие.
Според разясненията, които Европейската комисия е предоставила на въпроси на
държави-членки относно определянето на обхвата на „едно и също предприятие“
(съгласно чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013) в платформата ECN-ET, в
случай че физическото лице не действа като икономически субект (т.е. предлага
стоки и услуги на пазара), то условията на определението за „едно и също
предприятие“ не са изпълнени и пресмятането за максимално допустимия размер
на минимална помощ се извършва отделно за всяко предприятие.

19.

07.01.2016 г.

Уважаеми дами и господа,
С настоящето отправяме запитване относно възможно участие чрез

Съгласно т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Насоките за
кандидатстване по настоящата процедура допустими са само кандидати, които са
търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
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подаване на проектна документация по програма BG16RFOP002-1.001
„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“.

Следва да имате предвид, че юридически лица с нестопанска цел, регистрирано в
България, по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
независимо от това дали извършва и допълнителна стопанска дейност по
смисъла на чл.1 от Търговския закон са недопустими по настоящата процедура.

Правният статут на Българския фармацевтичен съюз (БФС) е регламентиран
със Закона за съсловната организация на магистър - фармацевтите
(ЗСОМФ), уреждащ устройството, организацията и дейността на съсловната
организация на магистър - фармацевтите. БФС е юридическо лице –
съсловна организация на магистър - фармацевтите, което възниква пряко по
силата на закона. БФС притежава правомощия по регулиране на професията
на магистър - фармацевтите, като всеки магистър – фармацевт е задължен да
членува в него, ако желае да притежава правоспособност на територията на
България. В ЗСОМФ са уредени седалището на юридическото лице,
неговите органи на управление и правомощията им. Законът делегира на
юридическото лице да създаде допълнителна уредба чрез устава си относно
начин на работа на органите на управление, техни други функции и
правоотношения с членовете на БФС.

Окончателно становище относно допустимостта на даден кандидат и даден
проект ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще
разполага с цялата специфична информация относно проектно предложение

Във връзка с горното, моля за Вашето становище дали Българският
фармацевтичен съюз е юридическо лице, което има право да бъде кандидат
чрез подаване на проектно заявление по програма BG16RFOP002-1.001
„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“.
С уважение,
Уважаеми дами и господа,
като продължение на нашето запитване по-долу приложено изпращаме и
удостоверение от НСИ за код на икономическа дейност на нашата
организация.

20.

07.01.2016 г.

Подател: Нина Ангелова
Ел. поща: nina.angelova@bphu.bg
Здравейте,
Бих желала да попитам дали по настоящата процедура "BG16RFOP0021.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" е допустимо

Целта на процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятия“ е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските
предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на
ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да
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да се кандидатства с проектно предложение имащо за цел да разработи уеб
приложение за закупуване на стоки и услуги с вградена база данни от
пазарна информация. Този софтуер ще бъде разработен и използван от
компания от хранително-преработвателния сектор и ще има за цел да
авотматизира и улесни процеса по закупуване на стоки и услуги и ще
предостави възможност на голям брой доставчици да участват в обявените
на платформата търгове.

води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване
на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС, като
разработването на иновации не е предмет на подкрепа по настоящата процедура.

Благодаря за отделеното време.
Поздрави,

21.

07.01.2016 г.

Подател: Кристина Василева
Ел. поща: kvasileva@bizportal.bg
Здравейте,
Пиша ви от името на Софийската филхармония. Имаме идея за проект по
посочената програма, но бихме искали да знаем дали сме допустим
бенефициент, тъй като сме второстепенен разпоредител с бюджетни
средства към Министерство на културата.
Предварително благодаря за информацията
Подател: Зорница Китинска
Ел. поща: philharmony.sofia@gmail.com

22.

07.01.2016 г.

Здравейте,
имам следния въпрос във връзка с попълването на декларацията за
обстоятелствата по чл.3 и чл. 4 от ЗМСП:
Предприятие Х има следните данни като са взети предвид всички
отношения с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП:

Въпреки това, спектърът на подкрепа по Приоритетна ос 1 „Технологично
развитие и иновации“ на ОПИК не изключва стимулирането на разработването
на иновации в предприятията, като на 12.12.2015 г. бе обявена за обществено
обсъждане процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи
предприятия“
(http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1022).
Също
така,
съгласно Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2016 г. за м.
декември е планирана процедура „Разработване на продуктови и производствени
иновации“.
Съгласно т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Насоките за
кандидатстване по настоящата процедура допустими са само кандидати, които са
търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
При определяне категорията на предприятието кандидатите, при които 25% и
повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се контролират
пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече държавни органи,
следва да имат предвид, че съгласно чл. 4, ал (9) от ЗМСП не могат да се смятат
за микро, малко или средно предприятие (с изключение на случаите по чл. 4 ал.
(4) на ЗМСП). С оглед на което дружества, чийто капитал се притежава изцяло от
българската държава, държавен орган или орган на местно самоуправление се
считат за големи предприятия.
Критериите за определяне на категорията предприятие са два: средносписъчен
брой на персонала и финансов критерий. Необходимо е предприятието да
отговаря едновременно и на двата критерия, за да може да се ползва със статус
на МСП.
От своя страна, финансовият критерий съдържа два алтернативни подкритерия:
годишен оборот и стойност на активите. Достатъчно е поне единият от двата
финансови подкритерия да бъде изпълнен заедно с критерия за средносписъчен
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За 2013г.:
Средносписъчен брой на персонала: 188 души
Годишен оборот /в хил. лв/ : 211 000 000 лв.
Стойност на активите /в хил. лв./: 55 000 000 лв.

брой на персонала, за да може предприятието да бъде квалифицирано като МСП.

За 2014г.:
Средносписъчен брой на персонала: 189 души
Годишен оборот /в хил. лв/ : 237 000 000 лв.
Стойност на активите /в хил. лв./: 78 000 000 лв.
За 2015г.:
Средносписъчен брой на персонала: 202 души
Годишен оборот /в хил. лв/ : 260 000 000 лв.
Стойност на активите /в хил. лв./: 95 000 000 лв.
В чл. 3 от ЗМСП, категорията малки и средни предприятия включва
предприятията, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на
активите, която не превишава 84 000 000 лв.
Съгласно ЗМСП финансовият критерий съдържа два алтернативни
подкритерия: годишен оборот и стойност на активите. Достатъчно е поне
единият от двата финансови подкритерия да бъде изпълнен заедно с
критерия за средносписъчен брой на персонала, за да може предприятието
да бъде квалифицирано като МСП.
Предприятие Х е средно предприятие както за 2013г. така и за 2014г., тъй
като въпреки че годишният оборот надвишава 97 500 000 лв.,
средносписъчният брой на персонала е по-малък от 250 души, а стойността
на активите е по-малка от 84 000 000 лв., т.е за 2013г. и 2014г. е изпълнен
както критерият за средносписъчен брой на персонала, така и един от двата
финансови подкритерия, а именно този за стойност на активите.

В описаният от Ваша страна случай, предприятието отговаря на условията за
МСП за 2013 и 2014 г. като попада в категория средно предприятие. За 2015 г.
кандидатът има данни за голямо предприятие (не е налице кумулативното
изпълнение и на двата критерия за МСП - средносписъчен брой на персонала и
финансов критерий). В този случай, Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 – 4
от ЗМСП за 2015 г. следва да се попълни по следния начин:
В т. 1 от Декларацията, кандидатът следва да декларира статута си по смисъла на
чл. 4 от ЗМСП, а именно: независимо, предприятие партньор или свързано
предприятие;
В т. 2 кандидатът следва да посочи финансовата година, за която декларира
данните, като в случая за 2015 г. таблицата относно данните за годишен оборот и
стойност на активите не следва да се попълва, тъй като за посочената година
кандидатът е с данни за голямо предприятие;
В т. 3 кандидатът следва да посочи категорията предприятие, която за 2015 г. би
следвало да бъде средно предприятие.
Съгласно указанията за попълване на декларацията, посочени в т.4 от същата,
„…В случай на несъответствие на данните в т. 2 със статуса на
предприятието в т. 3 се задължавам заедно с настоящата декларация да
представя данни за всяка финансова година, предхождаща годината по т.2,
докато данни от две поредни финансови години потвърдят параметрите, въз
основа на които съм декларирал статуса в т.3“.
Предвид гореизложеното и с оглед представените от Ваша страна случай
обстоятелства, кандидатът освен попълнена Декларация за обстоятелствата по
чл.3-4 от ЗМСП, следва да представи и данни за 2013 и 2014 година, с които да
потвърди посочения статус на средно предприятие в т.3 от Декларацията.
Няма изискване за формата, в която следва да се представят данните за всяка
допълнителна финансова година.
Следва да имате предвид, че при изчисляване на данните на предприятието
кандидат за трите финансови години (2013, 204 и 2015 г.) към данните на
предприятието следва да се добавят и данните на всяко свързано предприятие
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През 2015г. предприятие Х вече не попада в категория МСП, тъй като и
двата финансови подкритерия надвишават праговете. Персоналът
продължава да е по-малък от 250 души, но годишният оборот надвишава 97
500 000 лв. и стойността на активите е по-голяма от 84 000 000 лв. През
2015г. предприятие Х е вече с данни за голямо предприятие.

и/или предприятие партньор.

Тъй като в две последователни финансови години 2013г. и 2014г.
предприятието е с данни за средно предприятие, в декларацията за
обстоятелствата по чл.3 и чл.4 на ЗМСП, в т. 3 ще бъде отбелязан статус на
средно предприятие, но през 2015г. предприятието е с данни за голямо
предприятие и попълването на т.2 от декларацията е невъзможно.
Как трябва да бъде изготвена декларацията в този случай, така че
оценителната комисия да я счете за коректно попълнена? Т. 2 от
декларацията непопълнена ли остава? Достатъчно ли е приложение в
свободен текст към декларацията с данните на дружеството за
персонал, оборот и сума на активите за последните три приключени
години(2013г., 2014г., 2015г.)? Моля за подробна информация и
конкретни указания.
Благодаря предварително!
Поздрави,

23.

07.01.2016 г.

Подател: Силвия Кръстева
Ел. поща: s.krasteva@addproekti.com
Здравейте,
във връзка с процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на
иновации в предприятията“ и по-конкретно с критериите за техническа и
финансова оценка имам следните въпроси:
1)В точка 1 степен на защита на подкрепяната иновация от критерий
иновативност на подкрепяната иновация е записано - подкрепяната по
проекта иновация е защитена с валиден патент за изобретение. Въпроса е
следния - самата иновация ли трябва да е защитена с патент, независимо
кое лице притежава правата или кандидатът трябва да я е защитил?

1) Насоките за кандидатстване не поставят ограничение защитената с
патент, свидетелство за регистрация на полезен модел/промишлен
дизайн иновация по проекта да е само собствена разработка на
кандидата, респективно същият да я е защитил като такава. Допустими
са и проекти, чрез които се внедрява иновация, разработена на база
интелектуални права, придобити от трети лица, като правата върху
иновацията следва да са собственост на предприятието-кандидат, а не на
служителите в него или други физически лица.
2) Предлаганата иновация представлява новост на световния/европейския
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№

Дата на
получаване

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

2)Какво представлява новост на иновацията на световния пазар? Това може
ли да представлява създадена вече иновация на световния пазар, която
првъзхожда алтернативните решения или трябва да е напълно нов продукт
или услуга, който кандидатът трябва да е изобретил?
3) Как ще се поставя оценката за новост на иновацията- само след анализ
на алтернативните решения или допълнително проучване на оценителя
извън
предоставената информация от сравнителния анализ? Трябва да се
подчертае, че кандидатът може да е подготвил иновация, но тя да
съществува на световния пазар и поради липса на достаъчно информация,
кандидатът и дори оценителите да не знаят за съществуването й.
4) В критерия опит на кандидата в изпълнението на дейности сходни с
дейностите, за които се кандидатства е записано - кандидатът е
реализирал успешно през последните 3 години иновативен продукт или
процес. Иновацията на световния или националния пазар ли трябва да е
реализирана или кандидатът може да е създал иновативен продукт, който е
новост за организацията му?
Поздрави:
Подател: Минчев
Ел. поща: office@primusbg.com

Разяснения от УО
пазар, в случай че на съответния пазар не се предлагат такива продукти.
Освен това, за да е налице новост на световния пазар, следва иновацията
да не е част от състоянието на техниката в съответната област на ИСИС,
към която се отнася. Именно с цел установяване степента на новост
следва в Приложение З „Сравнителен анализ на внедряваната иновация“
кандидатите да представят и обосноват предимствата на иновацията
спрямо подобните решения.
3) Оценката по критерий „Новост на подкрепяната иновация“ ще се
извършва както на база представената от кандидата информация и
придружителни документи, така и с оглед извършено от оценителя
проучване, т.е., както е указано в Приложение З „Сравнителен анализ на
внедряваната иновация“ кандидатите следва да включат алтернативни
решения с цел обективна и обоснована оценка на степента на новостта
на предлаганата за внедряване иновация.
4) Като източник на проверка при извършването на оценката по критерий
II. 1. Опит на кандидата в изпълнението на дейности, сходни с
дейностите, за които се кандидатства (съгласно Справката за
иновационна дейност на предприятието през периода 2012-2014,
подавана към НСИ) служат данните, които кандидатът е посочил в
следните раздели на Справката за иновационна дейност на
предприятието през периода 2012-2014:
 В случай на внедряване на продукт (стока или услуга) – раздел
Б1, т.1 (за стока) или раздел Б1, т.2 (за услуга);
 В случай на внедряване на процес – раздел В1, т.1.
При попълването на посочените данни в Справката трябва да се посочи
дали през съответния период предприятието е реализирало на пазара нов
(за предприятието) или значително усъвършенстван продукт (стока или
услуга) или е внедрило нов (за предприятието) или значително
усъвършенстван процес.
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