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Дата на разясненията от УО: 16 февруари 2016 г.
1.

05.02.2016 г.

Здравейте,
В публикуваните насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за
разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 - 2020 във връзка с разходите за
възнаграждения на екипа по проекта на стр. 22 е записано че, „Размерът на
брутното трудово възнаграждение за 8 часов работен ден не трябва да
надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината
на кандидатстване (2016 г.) от 2 600 лв.“
В тази връзка имам следния въпрос: Предприятие-кандидат смята да наеме в
екипа си инженер във връзка с разработването на иновативен продукт.
Съгласно таблицата за Минималните осигурителни доходи за 2016 г. МОД
за специалист от този тип е 631 лв. На практика обаче качествен специалист
с подобна квалификация не може да бъде нает за по-малко от 1500 лв.
месечна заплата. Въпросът ми е дали е допустимо в бюджета на проекта да
се заложи месечно трудово възнаграждение за този специалист в размер на
1500 лв.?
Предварително благодаря!
Поздрави,

2.

05.02.2016 г.

Подател: Иван Райнов
Ел. поща: ivan.raynov11@gmail.com
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с публикуваната процедура за подбор на проекти BG16RFOP0021.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"
имам следния въпрос:
В Приложение Й - Критерии и методология за оценка на проектни

Съгласно условията за кандидатстване допустими по настоящата процедура са
разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на
работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на
дейностите по проекта – до 60% от общо допустимите разходи по проекта.
Следва да имате предивид, че разходите за възнаграждения са допустими за
квалифициран персонал, нает единствено на трудов договор за минимум 4
работни часа на ден. Размерът на брутното трудово възнаграждение за 8 часов
работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на
осигурителния доход за годината на кандидатстване (2016 г.) от 2 600 лв.
Размерът на възнаграждението на персонал, нает за по-малко от 8 часа, следва да
бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8 часа. Разходите за
възнаграждения следва да бъдат определени на месечна база.
Посоченият максимален праг от 2 600 лв. се прилага по отношение на
планирания за наемане на трудов договор квалифициран персонал, необходим за
изпълнението на дейностите по проекта, като той е приложим за всички видове
икономически дейности.
Във връзка с това, в случай че планирате да назначите посочения от Вас експерт
на 8-часов работен ден, е допустимо да заложите размер на брутното трудово
възнаграждение на стойност 1 500 лева.

Посоченото Приложение Й съдържа критерии и методология за оценка на
проектни предложения по процедурата като по т. 3 - Придобити права по
интелектуална собственост от кандидата управителя и/или съдружниците ще се
преценява дали „Предприятието кандидат, управителят и/или съдружниците му
притежават най-малко един валиден патент за изобретение“. Под „валиден
патент“ следва да се разбира изобретение защитено с патент, който има действие
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предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002
„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, в
раздел II Критерии за техническа и финансова оценка, т. 3 - Придобити
права по интелектуална собственост от кандидата управителя и/или
съдружниците е записано: „Предприятието кандидат, управителят и/или
съдружниците му притежават най-малко един валиден патент за
изобретение“.

независимо дали на територията на Република България или извън нея.

В тази връзка, моля да дадете разяснение какво се има в предвид под
„валиден патент“, т.е. кой патент е валиден и кой не?
Предварително Ви благодаря.
С уважение,

3.

05.02.2016 г.

Подател: Радка Петрова
Ел. поща: radkapetrova2012@abv.bg
Моля за тълкуване на критерия “Членовете на екипа са участвали общо през
последните 3 години в изпълнението на договор/и свързани с разработване
на иновации на стойност > 60 % от заявената БФП по проекта? Коя стойност
се гледа/сравнява с БФП? Стойноста на договорите в които членовете са
участвали ли трябва да са покаже?
Подател:
Ел. поща: sunflower.vda@gmail.com

При извършване на преценка доколко е изпълнен критерия „Опит на екипа на
кандидата в изпълнението на сходни дейности“ и по конкретно доколко
“Членовете на екипа са участвали общо през последните 3 години в
изпълнението на договор/и свързани с разработване на иновации на стойност >
60 % от заявената БФП по проекта се взима предвид общата стойност на
договора, свързан с разработване на иновацията. В подкрепа на изпълнението на
критерия конкретният член на екипа по проекта следва да представи: трудова
книжка, служебна книжка, трудов договор, граждански договор, референции от
работодател или други приложими документи, издавани от съответния
работодател/организация (от които да е видна стойността и предмета на
разработената/разработваната иновация).
При представяне на референции/други приложими документи, кандидатите
следва да представят трудова книжка/служебна книжка/граждански договор, от
които е видно, че в посочения период лицето е имало отношения със съответния
работодател/организация.
По отношение на служителите наети на трудов договор в предприятиетокандидат към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът следва
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да представи съответните трудови договори, сключени с тези служители.
Документите са незадължителни, но са необходими за техническата и финансова
оценка на проектните предложения - непредставянето на съответните документ/и
няма да доведе до отхвърляне на проектното предложение, но кандидатът може
да получи по-малък брой точки или да не получи точки по критерий „Опит на
екипа на кандидата в изпълнението на сходни дейности“.

4.

05.02.2016 г.

Здравейте, имам следният въпрос:
Във връзка с критерий „Опит на екипа на кандидата в изпълнението на
сходни дейности’ - моля за примерен списък с документи, доказващи
наличието на професионален опит на екипа на кандидата в изпълнението на
договори, сходни с дейностите, за които се кандидатства. Моля за
разяснение какви точно документи е необходимо да се представят като
доказателство, че членовете на екипа са участвали в изпълнението на
договори свързани с разработване на иновации на определена стойност.
Предварително Ви благодаря!
С Уважение,
Подател: Ст. Димитрова
Ел. поща: dimitrova.std@gmail.com

Съгласно т.24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване,
буква й/ от условията за кандидатстване кандидатът може да представи
документи, доказващи наличието на професионален опит на екипа на кандидата
в изпълнението на договори, сходни с дейностите, за които се кандидатства подписани с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено
лице и прикачени в ИСУН 2020.
Документите са незадължителни, но са необходими за техническата и финансова
оценка на проектните предложения - непредставянето на съответните документ/и
няма да доведе до отхвърляне на проектното предложение, но кандидатът може
да получи по-малък брой точки или да не получи точки по критерий „Опит на
екипа на кандидата в изпълнението на сходни дейности“.
Примерен списък на документите по буква й/ включва: трудова книжка,
служебна книжка, трудов договор, граждански договор, референции от
работодател или други приложими документи, издавани от съответния
работодател/организация.
При представяне на референции/други приложими документи, кандидатите
следва да представят трудова книжка/служебна книжка/граждански договор, от
които е видно, че в посочения период лицето е имало отношения със съответния
работодател/организация.
По отношение на служителите наети на трудов договор в предприятиетокандидат към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът следва
да представи съответните трудови договори, сключени с тези служители.
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5.

06.02.2016 г.

Здравейте,

Съгласно условията за кандидатстване допустими по настоящата процедура за
подбор на проекти са само кандидати, които имат по-малко от три приключени
финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения. В
действителност за да изпълнят това условие е необходимо предприятията
кандидати следва да са регистрирани в Търговския регистър след 01.01.2014 г.,
като в противен случай няма да имат по-малко от три приключили финансови
години, какъвто е случая при предприятие вписано в края на 2013 г. С оглед
посоченото предприятие, вписано в Търговския регистър през 2013 г. не отговаря
на условията за допустимост по процедурата.

В т. 2) от Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.002
„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ е
посочено, че в процедурата допустими за участие са само кандидати с помалко от три приключени финансови години към крайната дата на за
подаване на предложение. В уточнение към този текст е посочено, че става
дума за кандидати, вписани в Търговския регистър след 01.01.2014 г.
Запитването ми е с оглед това, че представлявам компания, която е вписана в
регистъра през месец октовмри, 2013 г., т.е. два месеца преди този срок.
Въпреки това обаче към крайната дата за подаване на проектни
предложения, дружеството ще е съществувало по-малко от 3 години. В
действителност са подадени три годишни финансови отчета - за 2013, 2014 и
2015 г., но това за 2013 г. става въпрос за 2 месеца.
Дали фирма, която е вписана в края на 2013 г., отговаря на условията за
кандидатстване по процедурата?

Допълнително съгласно Закона за счетоводството финансовата година
приключва на 31 декември, за което се изготвя финансов отчет или се подава
декларация, че дружеството няма дейност. Имайки предвид че периодът за
подаване на проектните предложения по настоящата процедура е през 2016 г., за
да имат по-малко от три приключили финансови години, дружествата следва да
са регистрирани най-рано на 01.01.2014 г.

Поздрави,

6.

07.02.2016 г.

Подател: Никола Пенчев
Ел. поща: penchev@advokatami.bg
Здравейте,
имам регистрирано през януари 2016 г. търговско дружество.
1. Мога ли да участвам с проект към програмата BG16RFOP002-1.002
„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ ?
2. На какъв етап от кандидатстване за финансиране по европейски програми
или кога най-късно една огранизация може да направи своята регистрация
по ДДС
- преди подаването на проектното предложение,
- след административно одобрение на проекта,
- преди/след одобрение и сключване на договор за финансиране

1. Съгласно узловията за кандидатстване допустими по настоящата
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат по-малко
от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на
проектни предложения. В действителност за да изпълнят това условие е
необходимо предприятията кандидати следва да са регистрирани в
Търговския регистър след 01.01.2014 г. В случай, че предприятието
кандидат е регистрирано 2016 г. то изпълнява посоченото изискване за
допустимост.
2. Във връзка с регистрацията по ЗДДС, следва да се ръководите
единствено от изискванията на Глава девета от Закона за дънък добавена
стойност, съгласно който регистрацията бива задължителна или по
избор. Условията за кандидатстване не поставят допълнителни
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или е възможно това да стане след това?
Благодаря предварително!
Бъдещ бенефициент
Подател: Elitza Ninova
Ел. поща: elitza_n@yahoo.com

7.

08.02.2016 г.

3. Следва да имате предвид, че в случаите, в които данъкът добавена
стойност (ДДС) е „възстановим”, той представлява недопустим разход
по ОП „Конкурентоспособност” и по настоящата процедура за подбор на
проекти. В обратната хипотеза, когато ДДС е „невъзстановим”, той
представлява допустим разход по ОП „Конкурентоспособност” и по
настоящата процедура. В първия случай, разходите за доставки/услуги в
бюджета на проекта, следва да се представят без включена в тях
стойност на ДДС. Във втория случай, стойностите на разходите за
услуги/доставки в бюджета на проекта следва да се представят с
включена в тях стойност на ДДС.
Съгласно условията за кандидатстване проектните предложения се подават
електронно чрез ИСУН 2020, като се подписват с КЕП от лице с право да
представлява кандидата или упълномощено от него лице. Следва да се отбележи,
че под „лице с право да представлява кандидата“ следва да се разбира официален
представител на предприятието.

С какъв вид КЕП може да стане

Допълнително, следва да имате предвид, че в случаите, когато кандидатът се
представлява заедно от няколко физически лица, проектното предложение се
подписва от всяко от тях при подаването. При упълномощаване следва да се
приложи пълномощно, подписано с КЕП от лице с право да представлява
кандидата, а в случай че кандидатът се представлява заедно от няколко
физически лица, пълномощното се подписва с КЕП от всеки от тях. От текста на
пълномощното следва да става ясно, че лицето/лицата с право да представляват
кандидата упълномощават пълномощника да подаде от тяхно име проектното
предложение и да подпише с КЕП документите, за които не е изрично отбелязано
в т. 24 от Условията за кандидатстване, че не могат да се подписват от
упълномощени лица, тъй като с тях се декларират данни, за които се носи
наказателна отговорност в лично качество.

Или
- КЕП на юридическото лице, което кандидатства
Поздравления,
Подател: Христо Христов
Ел. поща: vkl.bg1@gmail.com

08.02.2016 г.

изисквания по отношение на момента и задължението за регистрация,
извън посочените в Закона.

Здравейте,
Подаването на документи по процедура
BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи
предприятия“ в Информационната система за управление и наблюдение на
Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020)

- КЕП на частно лице, което е управител на кандидатсващата организация

8.

Разяснения от УО

Уважаеми Управляващ орган,

Моля вижте разясненията на УО по въпрос № 6.1.
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Пред обстоятелството, че процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за
разработване на иновации от стартиращи предприятия“ е насочена към
стартиращи предприятия, моля да потвърдите дали дружества, регистрирани
през 2016 г., преди датата на кандидатстване, са допустими кандидати по
настоящата процедура.
С уважение,

9.

08.02.2016 г.

Подател: Екатерина Славчева
Ел. поща: katriana_913@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с отворената процедура "Подкрепа за разработване на иновации
за стартиращи предприятия" имам следните въпроси:
Ще създадем иновативни продукти в тематичната група
на ИСИС
"Индустрия за здравословен живот и биотехнологии" и по конкретно в
подгрупа: "Методи за чисто производство, съхранение, преработка и
достигане до крайния потребител на специфични български съставки,
средства и продукти...." Допустими ли са разходи за наем на помещение, в
което ще позиционираме закупените машини, с които ще изработваме
иновативната ни продукция, като това включва както първоначални
тествания и изпитвания, така и последващо изработване на иновативния
продукт? За какъв срок е допустим разхода за наем?
Благодаря предварително за отделеното време.
С уважение:
Подател: Силвия Йончева
Ел. поща: silvia.joncheva@abv.bg

10. 08.02.2016 г.

Здравейте,
Моля във връзка с отворената за кандидатстване процедура BG16RFOP0021.002 "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия",
да ни отговорите на следните въпроси:

Съгласно условията за кандидатстване по настоящата процедура са допустими
както разходи за наем единствено на помещения, необходими за извършване на
приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания,
включително и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, т.е. те
трябва да са пряко свързани с посочените дейности по разработване на
иновацията. В този смисъл, разходи за наем на помещение за последващо
производство на разработения иновативен продукт не са допустими.
Следва да имате предвид, че дейностите следва да бъдат извършвани в рамките
на срока на изпълнение на проекта, което е изрично условие за признаване
допустимостта им. В тази връзка е необходимо всички включени в проектното
предложение дейности да бъдат взаимосвързани и да отговарят на останалите
критерии за допустимост, заложени в условията за кандидатстване и условията за
изпълнение по процедурата.
Допълнително, дълготрайните материални активи (машини, съоръжения и
оборудване), които могат да бъдат придобити в рамките на проекта следва да са
необходими за изпълнението на дейностите по проекта и да са пряко свързани с
целите на проекта и с разработваната иновация, а не с цялостната производствена
дейност на кандидата.
1) Посоченото „Участие на членове на екипа на кандидата в Рамковите
програми на ЕС" е предмет на оценка с оглед конкретно изброените
програми и в условията за кандидатстване и в критериите и методология
за оценка: „Пета рамкова програма, Шеста рамкова програма, Седма
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рамкова програма и Хоризонт 2020 (вкл. ECSEL Joint Undertaking).“

1) В Раздел III. Приоритизиране на проекти от методиката за оценка на
проектите, в описанието под черта на критерия "3. Участие на членове на
екипа на кандидата в Рамковите програми на ЕС" са изброени рамковите
програми - Пета рамкова програма, Шеста рамкова програма, Седма рамкова
програма и Хоризонт 2020 (вкл. ECSEL Joint Undertaking). Моля да
направите пояснение, ако член на екипа по проекта има участие в
реализирани и успешно изпълнени проекти в друга рамкова програма - напр.
Copernicus (http://copernicus.eu/, също рамкова програма на ЕС и обхваща
научно-изследователска дейност и разработка на иновации - пряко свързани
с някои от областите по ИСИС), дали ще бъде признат опитът на този член
на екипа по проекта? Така зададен критерият подсказва, че участие в
проекти в областта на разработваната иновация, финансирани по всяка от
Рамковите програми на ЕС би била призната като релевантен опит, поради
което моля да поясните оценяван ли ще бъде опитът и по други, извън
примерно изброените Рамкови програми на ЕС - Пета, Шеста и Седма
рамкова програма и Хоризонт 2020 (вкл. ECSEL Joint Undertaking).
2.1) Моля относно критерий "1. Опит на екипа на кандидата в изпълнението
на сходни дейности" от раздел II. Иновативен капацитет на екипа на
кандидата и степен на техническа готовност, да посочите/изброите примерни
документи, доказващи наличието на професионален опит на екипа на
кандидата в изпълнението на договори, сходни с дейностите, за които се
кандидатства.
2.2) Моля в тази връзка изрично да уточните какво трябва да се разбира под
"сходни с дейностите, за които се кандидатства" и най-вече да поясните как
точно ще се оценява това съответствие.
2.3) Моля да уточните би ли се приел като такъв документ (доказващ
наличието на професионален опит на екипа на кандидата в изпълнението на
договори, сходни с дейностите, за които се кандидатства) референция и/или
договор за възлагане за разработка на иновация между частни юридически
и/или физически лица? Ако, да, то какви компоненти трябва да са видни,
така че да се изведе информация за сходност (или липсата на такава) от
Оценителната комисия между възложените по договора дейности и тези, за

2.1. Моля вижте разясненията на УО по въпрос № 4
2.2. Преценката по отношение на критрия „Опит на екипа на кандидата в
изпълнението на сходни дейности“ се извършва при съпоставяне на
дейностите, които са описани във Формуляра за кандидатстване с тези,
видни от представените документи, от страна на кандидата.
Информацията, съдържаща се в запитването Ви не е достатъчна, за да се
предостави категоричен окончателен отговор относно запитването.
Следва да имате предвид, че окончателно становище относно "сходни с
дейностите, за които се кандидатства" ще бъде взето от Оценителната
комисия в Управляващия орган, която ще разполага с цялата
информация относно проектно предложение.
2.3. Примерен списък на документите, доказващи професионален опит
на екипа на кандидата в изпълнението на договори, сходни с дейностите,
за които се кандидатства включва: референции от работодател или други
приложими
документи,
издавани
от
съответния
работодател/организация.
3.1. Преценката по критеий „Начин на разработване на иновацията (от
кандидата и/или чрез използване на външни услуги)“ ще бъде
извършвана на база т. 5 „Бюджет“, т. 6 „Финансова информация –
източници на финансиране“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по
проекта“ и т. 10 „План за външно възлагане“ от Формуляра за
кандидатстване. Съответно, когато отФормуляра за кандидатстване е
видно, че „Подкрепяната по проекта иновация ще бъде разработена
изцяло от кандидата без използване на външни услуги за извършване на
приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания
и/или създаване и тестване на прототипи и пилотни линии“, кандидатът
ще получи съответстващите максимален брой точки.
3.2. Преценката за критерия „Подкрепяната по проекта иновация ще
бъде разработена частично от кандидата чрез използване на външни
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които се кандидатства?
3.1) Моля да направите разяснения, свързани с критерий "4. Начин на
разработване на иновацията (от кандидата и/или чрез използване на външни
услуги)" към раздел II. Иновативен капацитет на екипа на кандидата и
степен на техническа готовност. Правилно ли да разбираме, че ако в
бюджета на проектното предложение не са планирани разходи по
бюджетните пера 7 и 9 от раздел VI. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ, то проектът
ще получи 5 точки - в съответствие с текстът "Подкрепяната по проекта
иновация ще бъде разработена изцяло от кандидата без използване на
външни услуги за извършване на приложни научни изследвания, тествания,
изпитвания и измервания и/или създаване и тестване на прототипи и
пилотни линии."?
3.2) Как да разбираме "частично" в текстът на критерия, определящ 3 точки?
Можем ли да направим извод, че при планиране на разход в едно от двете
бюджетни пера - 7 или 9 от раздел VI. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ, ще се
разбира че подкрепяната по проекта иновация ще бъде разработена частично
от кандидата чрез използване на външни услуги?
4) Моля да посочите как ще се извърши класиране на кандидати с равен брой
точки или къде в документацията има подобна информация.
С уважение,
Подател: Веселина Купенова
Ел. поща: v.kupenova@ogra.bg

Разяснения от УО
услуги за извършване на приложни научни изследвания, тествания,
изпитвания и измервания и/или създаване и тестване на прототипи и
пилотни линии“ се базира на обстоятелството доколко от Формуляра за
кандидатстване е видно, както използване на външни услуги, така и
дейности по разработване от кандидата за извършване на приложни
научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания и/или
създаване и тестване на прототипи и пилотни линии. Следва да имате
предвид, че окончателно становище относно запитването ще бъде взето
от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с
цялата специфична информация относно проектно предложение.
4) Както е посочено в Условията за кандидатстване за проектни предложения,
които са получили еднакъв средноаритметичен брой точки на етап
„Техническа и финансова оценка“, класирането ще се извърши по следния
начин:
Проектните предложения ще бъдат класирани съобразно получения брой
точки по раздел „Иновативност и пазарна приложимост на разработваната
иновация“. В случай че проектните предложения имат равен брой точки
по посочения раздел, същите ще бъдат класирани съобразно получения
брой точки по раздел „Реалистичност на разходите и плана за действие по
проекта“. В случай че проектните предложения имат равен брой точки и
по този раздел същите ще бъдат класирани съобразно получения брой
точки по раздел „Иновативен капацитет на екипа на кандидата и степен на
техническа готовност“. В случай че проектните предложения имат равен
брой точки и по този раздел, същите ще бъдат класирани съобразно
получения брой точки по раздел „Приоритизиране на проекти“.
В случай че проектните предложения имат равен брой точки на етап
„Техническа и финансова оценка“ и равен брой точки по гореизброените
раздели, те ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по
посочените по-долу показатели при спазване последователността,
посочена на стр. 36 и 37 от условията за кандидатстване.
В случай че има равенство по всички гореизброени показатели, проектните
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предложения ще бъдат класирани по реда на подаването на проектните
предложения в ИСУН 2020.
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