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Дата на разясненията от УО: 26 януари 2016 г.
50.

51.

15.01.2016 г.

Уважаеми дами и господа,

15.01.2016 г.

Имам следния въпрос, свързан с процедура BG16RFOP002- 1.001
„Подкрепа
за
внедряване
на
иновации
в
предприятията“:
Съгласно Насоките за кандидатстване по Елемент „Инвестиции“ са
допустими следните видове разходи.
- Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване,
представляващи дълготрайни материални активи, необходими за
изпълнението на дейностите по проекта.
Въпросът ни е свързан с това, дали е допустимо закупуването на матрици,
които са основен елемент за производството на предвидения за внедряване
иновативен продукт и са необходими за изпълнение на дейностите по
проекта. Тъй като матриците представляван комплект инструментално
оборудване, а съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни
материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта
се финансират по процедурата, то можем ли да приемем, че разхода е
допустим.
Наясно сме, че не могат да се дават разяснения, които съдържат становище
относно качеството на конкретно проектно предложение, но смятаме, че
въпросът ни е насочен към тълкуване на Насоките за кандидатстване и
по-конкретно разяснения във връзка с обхвата, които залага УО по
отношение на понятията съоръжения и оборудване, представляващи
дълготрайни материални активи.
Благодарим Ви предварително! В очакване на Вашия отговор!
Поздрави!
Подател: Теодора Рускова
Ел. поща: t.ruskova@eiisa.eu
Здравейте,
Имам следния въпрос, свързан с допустимост на кандидатите по схема
„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“:
Възможно ли е предприятие, което е допустим кандидат по ПРСР да

Допустимите разходи по настоящата процедура са описани в т.14.2 от Насоките
за кандидатстване, като те включват разходи за придобиване на машини,
съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи,
необходими за изпълнението на дейностите по проекта, като тези разходи трябва
да отговарят на дефиницията за материални активи, посочена в Приложение Ч. В
случай че матриците са част от новите машини, съоръжения и оборудване, които
представляват инвестиция в изцяло ново производство, то подобни разходи могат
да бъдат подкрепени по настоящата процедура при спазване на всички останали
критерии, изисквания и условия. По настоящата процедура няма да се подкрепя
придобиването на матрици, в случаите, когато това представлява по-скоро
добавяне на компоненти към съществуващи активи, тъй като придобиването на
оборудване към съществуващи производствени мощности не може да гарантира
устойчивостта на направената инвестиция, тъй като е възможно останалите части
от съществуващото оборудване да са остарели и амортизирани, което увеличава
риска от непостигане на ефекта от изпълнението на проекта, неговите цели и
резултати в такава степен, както придобиването на цялостно ново решение.
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на
даден разход ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с
цялата необходима информация относно проектното предложение.

Насоките за кандидатстване не поставят ограничение допустими кандидати по
Програмата за развитие на селските райони да кандидатстват за подкрепа по
настоящата процедура, в случай че не попадат в изброените хипотези в пар. 3) на
т.11.2 от Насоките за кандидатстване, както и при спазване на всички останали
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кандидатства по настоящата схема, в случай че:
Кандидатът не попада в забранителните режими на Регламент на
Комисията (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) 1407/2013;
Кандидатът не попада в изключените по ОПИК дейности за
финансиране, изброени на стр. 19 от Насоките за кандидатстване;
Проектът на кандидата попада в тематичните области на ИСИС и е
свързан с иновация в сферата на биотехнологиите.
Поздрави,
Подател: Велина Савчева
Ел. поща: velinasavcheva@gmail.com
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

критерии, изисквания и условия за допустимост по процедурата.

Във връзка с ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и
процедура по подбор на проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за
внедряване на иновации в предприятията“, отправяме запитване по
компетентност за допустимост на „Градски транспорт“ ЕАД Варна да
кандидатства по същата.
„Градски транспорт“ ЕАД с ЕИК 103003668, е търговско дружество като,
едноличен собственик на капитала е Община Варна. Принципал на
Дружеството е Общински съвет Варна.
Основната дейност по НКИД на Дружеството е 6021, Основна
икономическа дейност от КИД: ДРУГ СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „4931
Пътнически градски и крайградски транспорт“.
Приходите на Дружеството се формират от следните източници:
1. Продажба на билети и карти - 67%;
2. Доплащания от общински бюджет (Местен бюджет) - 26%;
3. Държавна субсидия (Републикански бюджет) - 7%.

В допълнение, следва да имате предвид, че разходите за закупуване или наемане
на транспортни средства и съоръжения (съгласно дефиницията в Приложение Ч)
са недопустими по настоящата процедура. Също така, по настоящата процедура
подкрепа по режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл.13 и чл.14
на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 не могат да получават кандидати,
чиято основна дейност или дейността, за която кандидатстват, се отнася до
сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура.

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на
даден проект ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с
цялата необходима информация относно проектното предложение.

Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 46.

Необходимо ни е Ваше становище за допустимост по т. 11.1, както и дали
попадаме в режим „de minimis”

53.

15.01.2016 г.

С уважение:
Подател: Инж. Злати Златев
Ел. поща: gtvarna@abv.bg
В т.12. от критериите за оценка се изисква представянето на
„Проучване/Удостоверение за правен статус“. Кое от двете се отнася за

В случаите, когато кандидатът е представил по буква з/ на т.23 от Насоките за
кандидатстване като документ в подкрепа на иновативността на внедрявания
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случаите когато е представена заявка за регистрация на полезен модел. В
тези случаи какво точно се очаква да представи заявителя - Извлечение от
държавен регистър на полезните модели, Проучване състоянието на
техниката или нещо друго, като се има в предвид, че проучването не е
задължително и се извършва само по желание на заявителя, за да
удостовери изискването че „Полезният модел се счита за нов, ако не е част
от състоянието на техниката“. Ако заявеният полезен модел не отговаря на
това и на останалите изисквания от ЗАКОН ЗА ПАТЕНТИТЕ И
РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛЕЗНИТЕ МОДЕЛИ, моделът няма да бъде
регистриран и попадаме в ясно определените условия на Насоките за
кандидатстване.
Представянето на изискуемите документи, не трябва да зависи от времето, в
което реагира институцията, която ги издава, имайки в предвид дългите
срокове на обработки, проверки и.т.н. на Патентното ни ведомство. Ако
трябва да се представи Проучване състоянието на техниката, това
обезмисля представянето на заявки, направени след срока на обявяване на
процедурата, защото регламентирания срок за получаване на резултатът от
проучването надхвърля крайния срок за подаване на проектните
предложения.
Моля, уточнете и какво точно се очаква да се представи, в случаите на
представена заявка за промишлен дизайн.

продукт (стока или услуга) или процес, описана в Формуляра за кандидатстване:
патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел,
свидетелство за регистрация на промишлен дизайн или заявка за патент/полезен
модел/промишлен дизайн, кандидатът следва да представи Проучване или
Удостоверение за правен статус, издадено от Патентно ведомство. С посочения
документ кандидатът удостоверява притежанието си върху съответния обект на
интелектуална собственост, т.е. налице е удостоверителен документ, доказващ
притежание. Следва също да се отбележи, че макар двата документа да са с
различно наименование, същите удостоверяват едни и същи обстоятелства и се
издават от един и същи орган – Патентно ведомство на република България.

Подател: Петър Христов
Ел. поща: hristov@consultant.com

54.

15.01.2016 г.

Уважаеми господа,
Моля да изясните следните въпроси, възникнали при прегледа на
документация за участие в открита процедура за конкурентен подбор на
проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията“ („Процедурата”):

Съгласно указания за извършване на платени услуги, предоставяни на
обществеността от Патентно ведомство (публикувани на интернет страницата
му), Удостоверението/ Проучването за правен статус съдържа информация за
правния статус на обекта на ИС към момента на издаването му (заявен,
регистриран, отказан, оттеглен, прекратено производство, прекратена закрила,
заличена или отменена регистрация, обявена недействителност и пр.), данни за
заявителя или притежателя на обекта на ИС и срока му на закрила.
Останалите проучвания, визирани във въпроса - проучването за новост (в което
се дава информация за документи, отнасящи се до новостта на техническо
решение, обект на проучването) и проучването за състоянието на техниката
(което дава информация за състоянието на техничката в определена техническа
област) не са задължителни при кандидатстване със заявка за регистрация на
полезен модел. Тези проучвания се извършат експерсно, бързо или обикновенно
за съответно 5, 10 и 20 работни дни от Патентно ведомство и могат да се
приложат като доказателство по отношение на новостта на иновацията и да се
опишат като иноформационни източници при изготвянето на сравнителния
анализ.към Приложение З „Сравнителен анализ на внедряваната иновация“.
1. Както е посочено в колона „Източник на проверка“ за критерии II.4.
Претеглен коефициент на приходи от износ (2013, 2014 и 2015 г.); II.5.
Претеглен марж на печалбата (2013, 2014 и 2015 г.); II.6 Претеглена
брутна добавена стойност (2013, 2014 и 2015 г.) и II.7. Претеглен
коефициент на рентабилност на активите (2013, 2014 и 2015 г.)
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1. В т. II. II от Приложение Й към Насоките за кандидатстване („Насоките”)
КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ („Критериите”) са включени 4 (четири) коефициента за
оценка финансовата стабилност на кандидата, а именно: Претеглен
коефициент на приходи от износ, Претеглен марж на печалбата, Претеглена
брутна добавена стойност и Претеглен коефициент на рентабилност на
активите („Коефициентите”). При източни за проверка и формулите за
изчисление и на четирите коефициента е указано, че се изчисляват в
проценти. Моля, пояснете дали и за четирите коефициента десетичните
дробни стойности, получени за всяка референтна година (2013-2015 г.)
следва да бъдат умножавани по 100, преди да бъдат претегляни със
съответната тежест, съотносима към съответната година. Напр. ако при
коефициента на приходи от износ за 2013 г. стойността е 0,2, за 2014 г. е 0,4
и за 2015 г. е 0,6, то преди претегляне стойностите следва да бъдат
умножени по 100, за да се получи 20% за 2013 г., 40% за 2014 г. и 60% за
2015 г.
2. В случай че изчисление на Коефициентите за дадена референтна година,
преди претегляне, се получи отрицателно число, то следва ли същото да се
претегля с отрицателен знак или следва да бъде прието за равно на нула?
Напр. ако при марж на печалбата за 2013 г. се получи стойност -0,5, за 2014
е 0,2 и за 2015 г. е 0,2, следва ли претеглянето за 2013 г. да бъде 20% * -0,5
или 20%*0?
Предварително Ви благодаря за разясненията!
С уважение,
Подател: Марин Башев
Ел. поща: marin.bashev@abv.bg
Здравейте,

Разяснения от УО
коефициентите се изчисляват в проценти (от лат. pro centum — на сто).
Съответно, за да получите процентно изражение на една десетична дроб
– например, 0.55 трябва да умножите по 100 или:
0.55 х 100 = 55 %
2. В случай че при пресмятането на претеглените коефициенти се получи
отрицателна стойност за някоя от годините, които са включени в
разглеждания период (2013, 2014 и 2015 г.), то отрицателната стойност
трябва да бъде включена в пресмятането на претегления коефициент със
съответната тежест (20% за 2013 г., 30% за 2014 г. и 50% 2015 г.).
Пресмятането на претегления коефициент в примера, даден във Вашето
запитване, би изглеждал по следния начин:
(-0,5х20%) + (0,2х30%) + (0,2х50%) = -10% + 6% + 10% = 6%

Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 46.

Във връзка с изискванията за допустимост на кандидата, посочени в т.11 от
Насоките за кандидатстване,ни възникна следният въпрос:
Газово дружество Елин Пелин допустимо ли е за финансиране по
процедурата, относно:
1. Собствеността - собственик на капитала на дружеството е Общината';
2. Критерите за недопустимост, свързани с основната дейност на кандидата
- Газово дружество Елин Пелин предоставя услуги по газификация на
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населените места и разпределя газта.
Предварително благодарим за оказаната методическа помощ!

56.

18.01.2016 г.

Подател: Натали Марценкова
Ел. поща: martsenkova.natali@gmail.com
Уважаеми, дами и господа,

Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 8.

Във връзка с публикуваните насоки за кандидатстване имаме следния
въпрос:"Може ли фирма,
регистрирана на 13 март 2013г. с годишен финансов отчет за 2013- та равен
на нула. да кандидатства по
отворената процедура?"
Очаквам вашия отговор

57.

18.01.2016 г.

Подател: Таня Коларова
Ел. поща: tania.kolarova@abv.bg
Здравейте,
Бизнесът ми (туристическа агенция) е създаден неотдавна със средства по
ОПРЧР.На презентацията на програмата през 2012 г. ни беше казано, че за
надграждане можем да ползваме ОП "Конкурентноспособност" (сега
ОПИК).Съгласно КИД туропероторските и турагентски фирми са в сектор
N.
Моля да ме информирате в сега отворената процедура BG16RFOP002-1.001
„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ туристическите
агенции допустими кандидати ли са?Дружеството е микропредприятие и
има три приключени финансови години,макар че реално на пазара е от една
година.
Поздрави,
Подател: Лилия Илинова
Ел. поща: maris_travel@abv.bg

Изпълнението на проектите по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за
внедряване на иновации в предприятията“ следва да води до пазарна реализация
на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес, попадащи в обхвата на
приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия
за интелигента специализация. Удостоверението за код на основната
икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт (въз
основа на данни за 2015 г.), се изисква, за да се удостовери, че кандидатите не
развиват своята дейност в някой от недопустимите сектори, описани в т.11.2 от
Насоките за кандидатстване.
В рамките на тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните
индустрии“ е изведено приоритетно направление „алтернативен (селски, еко-,
културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на
несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм)“, в рамките на което е
възможно да бъдат подкрепени проекти по процедурата. Тематичните области са
свързани с цел 1 на ИСИС - Фокусиране на инвестициите за развитие на
иновационния потенциал в идентифицираните тематични области (за създаване и
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО
развитие на нови технологии, водещи към конкурентни предимства и
повишаване на добавена стойност на националните продукти и услуги), т.е.
необходимо е проектното предложение да предвижда създаване и развитие на
нови технологии, с помощта на които тези продукти да бъдат произведени или
технологии, използващи нови продукти и материали.
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно това доколко един
проект попада или не в дадено приоритетно направление на тематична област на
ИСИС, съответно дали проектът е допустим ще бъде взето от Оценителната
комисия в Управляващия орган, която ще разполага с цялата специфична
информация относно проектно предложение.
В допълнение, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между
ОПИК 2014-2020 и ПРСР 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за
подбор на проекти не могат да получават микропредприятия по смисъла на чл. 34 от Закона за малките и средните предприятия, които:
-

имат седалище или клон със седалище на територията на селски район

-

са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се
осъществяват в община на територията на селските райони в Република
България (Списък на селските райони е даден в Приложение Т към
Насоките за кандидатстване).

и

За да бъде едно предприятие недопустим кандидат по процедурата трябва да са
изпълнени кумулативно/едновременно и двете горепосочени условия.
Също така, в случай че предприятието-кандидат не е развивало търговска
дейност през някоя/някои от последните три приключени финансови години
(2013, 2014 и 2015 г.), които влизат в оценката по критериите от раздел II.
„Иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата“, то ще получи
малък брой точки/няма да получи точки по съответните критерии.
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