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Дата на разясненията от УО: 21 април 2016 г.
387. 13.04.2016 г.

388. 13.04.2016 г.

Уважаеми дами и господа,
Съгласно Условията за кандидатстване по BG16RFOP002-1.002
„ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ
ПРЕДПРИЯТИЯ― "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.".
При брутно възнаграждение от 2600 лева за служител с 0 години стаж
разходите за работодателя са 3062.80 лева, но за такъв с 10 години стаж
разходите за работодателя са 3218.80 лева.
Въпросите ми са:
- Ще се признава ли доплащането за стаж, което в случая с 10-те години
стаж е 156.00 лева (брутна сума е 2600.00 + 156.00 = 2756.00 лева)?
- Каква част от тази разходи на работодателя ще покрие процедурата в
случая с 10-те години стаж? 90% от 3218.80 = 2896.92 лева или 90% от
3062.80 = 2756.52 лева или друго?
- Каква е точната сума в посочения случай с 10-те години стаж, която следва
да заложим в проектното предложение?
С уважение,
Подател: Александър Моралийски
Ел. поща: almor482@yahoo.com
Уважаеми Дами и Господа,
Бихме искали да кандидатстваме по процедурата и за тази цел
регистрирахме нова фирма ООД преди няколко месеца. Преди две години
защитихме патент, който е за устройство за пречистване, дезинфекция и
активация на питейна вода, като патента е на името на единият от
съдружниците на новосъздадената фирма и на още едно физическо лице,
което ще бъде част от екипа по проекта, но в момента не е на трудов договор
при нас.
Въпросите са ни:
1. При така описаното фактологическо обстоятелство за притежателя на
патента получаваме ли максимума точки по критерий „Предприятието
кандидат, управителят и/или съдружниците му притежават най-малко един
валиден патент за изобретение―?
2. Планираме в рамките на проекта разработване на иновативен продукт –

Допустимият размер на разходите за възнаграждение (вкл. здравни и
осигурителни вноски за сметка на работодателя) на експерт, нает на трудов
договор, при 8 часов работен ден, който може да заложите в бюджета на проекта
представлява сбора между размера на брутното трудово възнаграждение на
лицето плюс разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на
работодателя. Доплащането за стаж е част от брутното трудово възнаграждение,
което означава, че общо основното трудово възнаграждение плюс доплащането
за стаж не следва да надвишава 2600 лева. Максималната сума, която може да
заложите в бюджета на проектното предложение е 3062,80 лева.

1. Моля, вижте разяснението на УО по Въпрос № 131, т. 1.
2. Формулирането на дейностите по проекта, необходимите разходи за тяхното
изпълнение и обосновката за това как инвестицията допринася за изпълнението
на дейността и проекта е по преценка на кандидатите и зависи от спецификата на
проектното предложение, при спазване на изискванията по процедурата.
3. За да бъдат допустими за финансиране, кандидатите следва да отговарят на
всички критерии и изисквания по настоящата процедура. Както е посочено в т.
11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите― от Условията за
кандидатстване, за да удостоверят, че не осъществяват основната си
икономическа дейност в недопустимите сектори по процедурата, кандидатите,
които имат приключена финансова 2015 година и са осъществявали дейност през
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модулна инсталация за добиване на екологично чиста промишлена вода
включваща метод, който няма аналог в световен мащаб. Допустимо ли е да
включим извършване на приложни научни изследвания, тествания,
изпитвания и измервания само на тези модули от инсталацията, които до
този момент не са били предмет на научна и развойна дейност, но са част от
иновативната системата, която ще се разработва по проекта, защото някои от
останалите модули вече са проучени и тествани в рамките на съществуващия
ни патент (за онези процеси, които са еднакви за питейните и промишлените
води)?
3. Кода на икономическа дейност на фирмата ни е 72.19, което е „Научно
развойна дейност в областта на естествените, медицинските,
селскостопанските и техническите науки―, защото смятаме да се занимаваме
с развойна дейност в тези области, където попада и патента ни или
планирани от нас бъдещи разработки. Допустим ли е този код съгласно
насоките или трябва да бъде в областта например на водите при положение,
че в този сектор от КИД става въпрос само за „събиране, пречистван и
доставяне на води―, а ние няма да правим това, а само ще развиваме НРД в
областите на код 72.19?
4. Управителят ни е назначен на трудов договор в момента с брутна заплата
от 680 лева и ще бъде член на екипа по проекта. Допуска ли се в периода на
изпълнение на проекта, в дейностите, в които той ще участва да бъде на повисока заплата чрез сключване на допълнително споразумение към основния
му трудов договор или ще се признава само разход за възнаграждение
съгласно настоящия му договор?
5. Не ни стана ясно по въпроса за КЕП – казвате, че той трябва да бъде на
физическо лице. Но съгласно системите за електрони подписи съществуват
два вида – персонален и професионален. Персоналният електронен подпис е
предназначен за физически лица, но с него не може да се представлява
фирма. За професионалният - издава се на физическо лице – Автор, което
удостоверява неговата професионална обвързаност с юридическото лице.
Физическото лице е Автор, а юридическото лице - Титуляр на подписа. При
така дефинираните два вида подписи, какъв КЕП трябва да има управителя
на фирмата, който е единствен представляващ и управляващ - персонален
ИЛИ професионален?
Благодаря Ви предварително за отговорите.
Подател: Елиза Владимирова

тази година, следва да представят към проектните предложения актуално
Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от
Националния статистически институт въз основа на данни за 2015 г. По
отношение на кандидати, които нямат приключена финансова 2015 година или
не са осъществявали дейност през тази година, съответствието с изискването ще
бъде извършено съобразно кода на основна дейност, вписан в Търговския
регистър.
4. За да бъдат допустими разходите за възнаграждения по настоящата процедура,
трябва да бъдат спазени всички изисквания за допустимост на този вид разходи
(напр. да са 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 от 2 600 лв. и т.н.), като е
допустимо сключването на допълнително споразумение към основния трудов
договор за увеличаване размера на възнаграждението.
5. Моля, вижте разяснението на УО по Въпрос № 187.
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Ел. поща: boc_rovel@abv.bg
Във връзка с Указания за попълване на Електронен формуляр за
кандидатстване и подаване на проектно предложение по процедура
BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи
предприятия― чрез системата ИСУН 2020
раздел 4 „Финансова информация – кодове по измерения― и поле №7
„Икономическа дейност―
Въпросът ми е: коя икономическа дейност трябва да посоча при положение,
че разработвам иновационен продукт в приоритетно направление
• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
−
производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери
(напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др.
стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за
исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване,
печатни издания).
и че разработваният продукт съдържа в състава си моторна лодка велосипед
моторна шейна?
Поздрави
Подател: Христов
Ел. поща: termolog@yahoo.com
Въпрос във връзка с тълкуване на критерий "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".
Член на екипа ни е участвал в изпълнението на дейности по договор,
подписан края на 2012 г., като дейностите по договора са извършвани в
продължителност от 2012г. до края на 2015г. Допринася ли това участие на
екипния ни член? Т.е Какво се взема предвид за определяне опита на
кандидата, свързан с разработване на иновации през последните три години участието на членовете по договори, което участие да бъде в рамките на
последните 3 години - 2013,2014 и 2015 г.; или участието по договори за
разработване на иновации, които са стартирали след 2013 година?
Казусът за нас произтича от възможността един договор да е подписан през
2012г., а екипния ни член да е участвал в дейности по него през последваща
година, която отговаря на условието по критерия (2013,2014, 2015 и 2016 г.).
Това може да бъде показано с плана за дейностите по съответния проект,
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Информацията, която следва да попълните в посоченото в запитването Ви поле е
по преценка на кандидатите и зависи от индивидуалния характер на всеки
кандидат и спецификата на проектното предложение.

Моля, вижте разяснението на УО по Въпрос № 232, т.1.
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както и с референция, указваща периода на участие, издадена от съответната
организация/работодател, страна по договора.
Благодарим ви отново за помощта!
Подател: Ц.Стефанова
Ел. поща: tsarina.stefanova@gmail.com
Здравейте,
От счетоводна гледна точка в разходи за придобиване на ДМА ще се набират
всички разходи за създаване на прототипа, включително и закупени
самостоятелни елементи (съставни части) с характеристики на ДМА. В кой
раздел от Бюджета (Раздел II, т. 3 или Раздел IV, т. 5) трябва да се включат
такива елементи (като например сървър, компютър), използвани за
асемблирането на прототипа от страна на квалифицираните експерти?
Поздрави,
Подател: Н. Иванова
Ел. поща: nelico@mail.bg
Моля за разяснения:
Какви са сроковете съгласно чл. 62, ал.1 от ЗУСЕСУФ, свързани с
верификацията от страна на УО на подадените междинни отчети.
Kритерият „Начин на разработване на иновацията (от кандидата и/или чрез
използване на външни услуги)― обхваща ли дейност 6/ Разработване на
технологии за производство на иновативния продукт или процес.
Моля за разяснения какво включват Разходи за наем на помещения,
необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания,
изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и
пилотни линии. В случай, че разработваме иновативно софтуерно решение,
ни е необходимо наем на помещение в което да поставим техниката
необходима ни за разработване на иновацията, създаване програма и
методика, тестване на първа версия и реализация на прототип на
софтуерното решение. В допълнение, ни е необходимо наем на
специализирано сървърно помещение с определени технически условия.
Допустими ли са гореописаните разходи?
Благодаря предварително за съдействието.
Ел. поща: sunflower.vda@gmail.com
Може ли един и същи договор да е обект на оценка по два различни
показателя – Опит на екипа на кандидата в изпълнението на сходни
дейности и Участие на членове на екипа на кандидата в Рамковите програми
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По настоящата процедура са допустими разходи за придобиване на машини,
съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
(ДМА), необходими за изпълнението на дейностите по проекта, като тези
разходи следва да бъдат заложени в Раздел II „Разходи за материални активи― в
бюджета на проекта.

1. Моля, запознайте се с чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на средствата от
европейските структурни и инвестиционни фондове.
2. Критерият „Начин на разработване на иновацията (от кандидата и/или чрез
използване на външни услуги)― обхваща единствено извършването на приложни
научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания и/или създаване и
тестване на прототипи и пилотни линии, което е видно от неговата
формулировка.
3. Посочените разходи включват наем на помещения, които са пряко свързани с
изпълнение на дейностите по извършване на приложни научни изследвания,
тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на
прототипи и пилотни линии.

В случай че един договор удостоверява съответствието с два от критериите за
техническа и финансова оценка, това ще бъде взето предвид при извършването
на оценката.
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на ЕС?
Как ще бъдат оценявани дипломи за висше образование, издадени през 1975
г., при които няма вписано ниво на квалификация (бакалавър, магистър),
съгласно съвременната нормативна уредба?
Подател: Ц.Стефанова
Ел. поща: tsarina.stefanova@gmail.com

В т. 24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване― от
Условията за кандидатсване изрично са посочени документите, с които се
доказва наличието на образователно-квалификационно ниво на екипа на
кандидата в областта на разработваната иновация, а именно:
- диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър―;
- диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър―;
- диплома за образователна и научна степен "доктор" (или по-висока степен).
Следва да имате предвид, че удостоверяването на съответствието с този критерий
и съответствието между отделните степени при настъпили промени е задължение
и отговорност на кандидата.

394. 13.04.2016 г.

395. 13.04.2016 г.

Здравейте,
За разходите за консумативи и материали, необходими за създаване и
тестване на прототипи и пилотни линии има условие, че те са допустими
само в случай че създаването и тестването се извършва от кандидата.
Моля да поясните дали ако създаването на прототипа се извършва от
кандидата, а тестването – от външен изпълнител и се предвижда закупуване
на материали само за създаване на прототипа (материалите за тестване ще
бъдат включени в цената на услугата, предоставена от външен изпълнител),
то разходите за тези материали са допустими или трябва и създаването и
тестването да бъдат извършени от кандидата, за да може разходите за
материали за създаването на прототипа да са допустими.
Поздрави,
Подател: Елена Христова
Ел. поща: elena@projecta.bg
Здравейте,
Имам следния въпрос по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за
разработване на иновации от стартиращи предприятия―
Научното ни изследване включва иновативен процес по пречистване и
стандартизиране на даден растителен екстракт и влагането му с няколко
специфични формулировки в различни по вид и приложение крайни
продукти ( пр. капсули, крем, спрей и др.). Допустима ли е разработката на

В случай че съответната дейност предвижда единствено създаване на прототип
от страна на кандидата, разходите за консумативи и материали, небходими за
нейното извършване, са допустими.

Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят ограничение
иновативния процес, предмет на разработване в рамките на процедурата, да се
използва за създаване на различни видове продукти.
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ
ПРЕДПРИЯТИЯ“

№

Дата на
получаване

396. 13.04.2016 г.

397. 13.04.2016 г.

398. 13.04.2016 г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
няколко различни крайни продукта, включващи екстракта, произведен чрез
иновативния процес?
Благодаря предварително за отговора!
Подател: Радина Коцева
Ел. поща: euf@pbg.global
Здравейте,
В Методологията за оценка на проектите в т. 1. Опит на екипа на
кандидата в изпълнението на сходни дейности е посочено условието:
"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."
Въпросите ми са следните:
1. Как да тълкуваме условието последните 3 години: 2013, 2014 и 2015
години ли ще се вземат предвид или 3 календарни години преди отварянето
на схемата от дата 04.02.2013г. до 04.02.2016г.?
2. Проект по 7-ма рамкова програма, в който е участвал член на екипа, е
започнал 2012г. и е завършил 2013г. след 04.02.2013г. Ще се признае ли за
опит на кандидата?
С уважение:
Подател: Бетина Иванова
Ел. поща: beeet@abv.bg
Уважаеми Дами и Господа,
Днес сте качили актуализация на Въпроси и отговори, но списъкът по нищо
не се различава от този от вчера. Отново последните отговори са на въпроси
от дата 27.03.2016. /пореден номер 245/.
Моля, ако това е грешка да качите верния файл. Все още очакваме
отговорите на въпросите ни изпратени на 28.03.2016.
Благодаря предварително.
Подател: В. Иванова
Ел. поща: projects@abv.bg
Здравейте,
Представям на Вашето внимание следния въпрос:
Във връзка с критерий „Ниво на технологична готовност‖ какви документи
ще са необходими, за да докажем, че разработваната по проекта иновация е
на трето или по-високо ниво на технологична готовност (TRL)?
Например, за да се изпълни критерий TRL 3 - Концепция, доказана с

Разяснения от УО

Моля, вижте разяснението на УО по Въпрос № 232, т.1.

Моля, вижте разяснението на УО по Въпрос № 257.

Моля, вижте разясненията на УО по въпроси № 54 и 254, т.2.
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ
ПРЕДПРИЯТИЯ“

№

Дата на
получаване

399. 13.04.2016 г.

400. 13.04.2016 г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
експеримент? Под концепция ще се приеме ли документ на фирмата, в който
се описва разработваната иновация и ще е необходимо ли да се представят
резултати от направени експерименти от акредитирани лаборатории?
Предварително Ви благодаря за отделеното време и конкретен отговор!
С уважение,
Подател: Даниела Христова
Ел. поща: dhristova@hotmail.com
Здравейте,
Относно горепосочената процедура за предоставяне на финансова помощ,
имам следните въпроси:
1. С оглед на допустимите дейности и съответните допустими разходи,
описани в условията за кандидатстване, моля да уточните дали ще бъдат
приети разходи за придобиване на права на интелектуална собственост
върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата? В случай, че
такива разходи са допустими, то следва ли към придружителните документи
да бъде приложен предварителен договор за закупуване на съответната
интелектуална собственост?
2. Предвид характера на настоящата процедура може ли към
придружаващата документация да бъдат приложени документи (писма) от
лица и/или организации с компетенции в съответната област, чрез които да
бъде доказана иновативността и пазарната приложимост на разработваната
иновация?
Благодаря!
Подател: Красимир Димов
Ел. поща: kras.dimov@mail.bg
Уважаеми Дами и Господа,
моля за отговор на следните въпроси по процедурата:
1. Допустимо ли е кандидат да предвиди квалифициран персонал, необходим
за изпълнение на дейностите по проекта, включващи Извършване на
приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл.
създаване на програми и методики), свързани с разработването на
иновативния продукт или процес и Създаване и тестване на прототипи и
пилотни линии с позиция на експерта, попадаща в рамките на клас 1 по
НКПД, подклас 12, група 122, единична група 1223 Ръководители на
научноизследователска и развойна дейност, като се вземе предвид
описанието, изложено в НКПД -

Разяснения от УО

1. Следва да имате предвид, че настоящата процедура е насочена към
разработване, а не към внедряване на иновации, т.е. това предполага
извършване на изследвания, тествания изпитвания, създаване на прототип на
разработвания продукт или процес и т.н. По процедурата са допустими разходи
за придобиване на дълготрайни нематериални активи, но те трябва да са
необходими за изпълнението на дейностите по проекта, т.е. да са свързани с
разработваната иновация, а не с нейното придобиване от страна на кандидата. По
процедурата са допустими и разходи за защита на интелектуална собственост на
национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент,
полезен модел или промишлен дизайн) като част от процеса по разработване.
В този смисъл, посочените в запитването Ви разходи са недопустими за
финансиране по процедурата.
2. Моля, запознайте се с т. 24 от Условията за кандидатстване, в която е посочен
списък на документите, които се подават на етап кандидатстване.
1. и 2. Следва да имате предвид, че определянето на позициите/длъжностите по
проекта е по преценка на кандидата и зависи от спецификата на всяко проектно
предложение, при спазване на приложимото законодателство. Реферирането към
НКПД е препоръчително и с оглед улеснение на кандидатите. Това по никакъв
начин не отменя изискванията за допустимост на разходите за възнаграждения
(напр. да са 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 от 2 600 лв. и т.н.), нито
ограничението по настоящва процедура за недопустимост на дейности/разходи за
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ
ПРЕДПРИЯТИЯ“

№

Дата на
получаване

401. 13.04.2016 г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
"Ръководителите на научноизследователска и развойна дейност планират,
управляват и координират научноизследователски и развойни дейности
нa предприятия или организации или управляват дейности на предприятия,
които предоставят такива услуги."
Допълнително, моля да вземете предвид обстоятелството, че при
реализацията на проект, свързан с разработване на иновация, включващ и
приложни научни изледвания, изпитвания и измервания, вкл. създаване на
програми и методики, е необходимо да е налице квалифициран експерт,
който да ръководи изпълнението на отделните проектни стъпки/етапи и да
предприема навременни корективни действия в случай на необходимост. В
този смисъл, не става дума за ръководен (управленски) персонал,
управляващ дружеството, а за ръководител на НИРД, свързана с
разработваната по проекта иновация.
2. Следва ли длъжностите на квалифицирания персонал, необходим за
изпълнение на дейностите по проекта, да попадат задължително в рамките
на определен клас по НКПД? Ако да - от кой клас по НКПД следва да бъдат
определени длъжностите за квалифицирания персонал, необходим за
изпълнение на проектните дейности?
3. По отношение на Приложение Ф, моля да поясните каква информация
следва да се представи при попълване на следното поле:
"в
качеството
ми
на
.....................................................................................................................
в/на
.............................................................................,
ЕИК
по
БУЛСТАТ..............................," - информация за настоящата позиция на
съответния експерт и име и ЕИК на настоящия му работодател или
информация за позицията му по проекта и име и ЕИК на кандидата по
процедурата.
Предварително благодаря.
Подател: Веселин Веслинов
Ел. поща: qaa.op1@gmail.com
Здравейте,
1.Ще кандидатстваме за разходи за защита на интелектуална собственост на
национално равнище на полезен модел, а в сравнителния анализ
Приложение З ще приложим три алтернативни решения на разработваната
по проекта иновация, като и трите алтернативи са на чуждестранни фирми,
тъй като страната няма такъв производител. Въпросът е ще бъде ли оценено,

Разяснения от УО
администриране и управление на проекта.
3. В посоченото поле от Приложение Ф следва да се попълни информация за
позицията по проека на съответния експерт, част от екипа на кандидата, име и
ЕИК на предприятието-кандидат по процедурата.

1. Следва да имате предвид, че окончателно решение относно присъждането на
точки по даден критерий ще бъде взето от Оценителната комисия в
Управляващия орган, която ще разполага с цялата необходима информация и
документи относно проектното предложение.
2. Съгласно т. 24 „Списък на документите, които се подават на етап
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ
ПРЕДПРИЯТИЯ“

№

Дата на
получаване

402. 13.04.2016 г.

403. 13.04.2016 г.

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

Разяснения от УО

че иновацията ни представлява новост на световния/европейския пазар ,
превъзхождаща алтернативните решения в Приложението, при положение че
кандидатстваме за защита на национално равнище?
2. При попълване на Приложение Ж за техническата спецификация на
предвидените за закупуване ДНА и ДНМА само една оферта ли трябва да се
приложи или трябва да се приложат повече?
3. По проекта ще са ни необходими материали на стойност над 30 000 лв,
които ще се закупят от различни доставчици, в този случай трябва ли да се
прилага процедура по ПМС за избор на доставчик или е възможно
закупуването на материалите да стане със свободно избрани доставчици.
Благодаря
Подател: Силвия Йончева
Ел. поща: silvia.joncheva@abv.bg
Здравейте,
Кандидат по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от
стартиращи предприятия‖ разработва иновация в направление „безжични
сензорни мрежи и безжична комуникация‖. Съществува разработен
подробен пазарен анализ в тази сфера, който кандидатът би желал да закупи
като част от дейност „Изработване на пазарни анализи и проучвания,
маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или
процес‖. Кандидатът би желал да закупи точно този пазарен анализ, тъй като
е извършен от специализирана в областта международна фирма. Ако
приемем, че въпросният пазарен анализ е авторски продукт, допустимо ли е
в този случай, бенефициентът да се позочве на чл. 50, ал. 5 от ЗУСЕСИФ и
да не провеждат процедура за избор с публична покана?
С уважение,
Подател: Павлина Ветрилова
Ел. поща: office@evroprogrami.com
Здравейте,
Съгласно критерий „Образователно-квалификационно ниво на екипа на
кандидата― за да бъдат получени максимален брой е необходимо поне 50 %
от членовете на екипа на кандидата са с квалификационно ниво 7 по НКПД
(образователно- квалификационна степен ―магистър―), като поне един от
тях притежава образователна и научна степен "доктор" (или по-висока
степен), като тази притежавана степен е в областта на разработваната
иновация.

кандидатстване―, буква ж/ от Условията за кандидатстване, кандидатите следва
да представят оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик
и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в активи (ДМА и
ДНА).
3. Съгласно чл. 50, ал. 2, т. 2 от ЗУСЕСИФ, процедура за избор с публична
покана се провежда, когато прогнозната стойност за доставки, в т. ч.
съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената
стойност, е равна или по-висока от 30 000 лв.

Посоченият в запитването Ви случай не попада в приложното поле на чл. 50, ал.
5 на ЗУСЕСИФ и кандидатът следва да проведе процедура за избор с публична
покана, в случай че отговаря на условията на чл. 50, ал. 2, т. 2 от Закона.

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно съответствието с
даден критерий и присъждането на определен брой точки ще бъде взето от
Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с цялата
необходима информация и документи относно проектното предложение.
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ
ПРЕДПРИЯТИЯ“

№

Дата на
получаване

404. 13.04.2016 г.

405. 13.04.2016 г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
Въпроси:
1.
За областта „Нови технологии в креативните и рекреативни
индустрии― има 4 подобластти, в които работят широк спектър специалисти
с магистърски степени от журналисти, артисти, филолози, инженери до
спортни специалности и икономисти. Не е ясно какво е магистър или доктор
по креативни индустрии. Внедряването на нови технологии става със
специалисти от две области – например ИКТ и областта на приложение
например - дизайн, или ИКТ в областта на „сценични и визуални изкуства― и
т.н. Въпрос – Какви специалности се признават в подобластите:
·
алтернативен и екстремен туризъм и спорт
·
културни и творчески индустрии?
2.
За областта „ИКТ и информатика‖ признава ли се като релевантна
специалност „Приложна математика‖ от Институт по приложна математика
и информатика към ТУ София
Благодаря.
Подател: Валя Данкова
Ел. поща: valia.dankova@gmail.com
Здравейте,
Бих искала да разясните какво се има предвид под "съответния последващ
референтен период в т.8 от Дeкларация -Приложение B
8. Проектът не генерира нетна печалба през периода на неговото
изпълнение, както и през съответния последващ референтен период.
Поздрави,
Подател: Христина Василева
Ел. поща: office@ftaconsult.com
Здравейте,
Имам нияколко въпроса във връзка със процедура
"BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от
стартиращи предприятия― по оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност"
1) Необходим ли е бизнес план, който да бъде приложен?
2) Мога ли да наемам персонал в последствие, след като е подписан
договорът?
Нямам в предвид експерти - които според указанията - могат да бъдат
назначени до един месец след подписване на договорът, за да бъдат

Разяснения от УО

Както е посочено в т. 14 „Категории разходи, допустими за финансиране― от
Условията за кандидатстване, във връзка със спазването на принципа за
недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните
финансови средства, печалбата подлежи на възстановяване. В съответствие с чл.
125, пар. 5 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 г. печалбата се определя
като надвишаването на постъпленията спрямо допустимите разходи направени от
бенефициента по съответния проект в момента на предявяване на искане за
окончателно плащане на отпусната по проекта безвъзмездна помощ. Посочените
постъпления се ограничават до прихода, генериран от дейностите по проекта.
1. По настоящата процедура не съществува изискване за предоставяне на бизнес
план. Моля, запознайте се с т. 24 от Условията за кандидатстване.
2. Моля, вижте разясненията на УО по въпроси № 133, т. 2-3, 147, т. 3 и 172, т. 3.
3. Моля, вижте разяснения на УО във връзка с въпроси № 25 и 65.
4. В системата ИСУН има опция за запазване на въведената във Формуляра за
кандидатстване информация.
5. Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва
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№

Дата на
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407. 13.04.2016 г.

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

Разяснения от УО

признати разходите (допустими).
Имам в предвид персонал, който евентуално би се наложило да бъде
назначен в последствие, след като договорът е подписан вече.
3) В случай на ЕООД, разходите за трудово възнаграждение на управителят
допустими ли са?
4) При попълване на формулярът за кандидатстване, в случай че не успея да
попълня всички данни и се наложи последващо влизане в профилът ми, за да
довърша попълването, ИСУН системата съхранява ли вече попълненото, или
ще се наложи да започна от начало?
5) Не разполагам с КЕП (класифициран електронен подпис). Задължително
условие ли е за подаване на фопмулярът за кандидатстване?
С уважение,
Подател: Александър Мирчев
Ел. поща: amirtchev2001@yahoo.com
Уважаеми дами и господа,
В процеса на подготовка на проектно предложение по процедура
BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи
предприятия― възникна следния казус.
Във връзка с приетите критерии за техническа и финансова оценка,
конкретно т. II. Иновативен капацитет на екипа на кандидата и степен на
техническа готовност, подточка 3. Придобити права по интелектуална
собственост от кандидата управителя и/или съдружниците, имам следните
въпроси:
1. В случай, че един от съдружниците на кандидата (ФЛ/ЮЛ) е съсобственик
на патент заедно с трето лице, нямащо никаква правна връзка с кандидата, то
ще се приеме ли за изпълнен критерият: Придобити права по интелектуална
собственост от кандидата управителя и/или съдружниците?
2. Ако подобна хипотеза е достатъчна да бъде изпълнен визирания критерий,
то следва ли третата страна, съсобственик на патента, да даде писмено
съгласие (писмо за подкрепа) за това патентът да бъде използван за целите
на настоящата процедура?
Предварително благодаря за съдействието!
Подател: Иво Великов
Ел. поща: ivo_velikov@mail.bg
Уважаеми дами и господа,
Както сте посочили в отговора на въпрос 25 "сключването на договор сам

изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за
кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на
Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване― на
следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 131, т. 1.

За да бъдат допустими разходите за възнаграждения, трябва да бъдат спазени
всички изисквания за допустимост на този вид разходи (напр. да са за
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със себе си (т.е. самоназначаването) е недопустимо по настоящата
процедура. Кандидатите, които са еднолични дружества с ограничена
отговорност (ЕООД) следва да имат предвид това ограничение, когато
едноличният собственик на капитала и управителят на дружеството са едно
и също лице."
Съгласно Чл.147 (1) ТЗ Едноличният собственик на капитала управлява и
представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.
А Чл.147 (3) ТЗ "Договорите между едноличния собственик и дружеството,
когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма."
Ако едно ЕООД се представлява от едноличния си собственик на капитала,
който НЕ се е назначил за управител, има ли пречка този едноличен
собственик на капитала да сключи трудов договор със себе си? До колкото
знам практиката познава такива случаи след въвеждането на Чл.147 (3) ТЗ
през 2000г.
Въпроса е важен и се надявам ако има възможност, да посочите начин
собственикът на ЕООД, който най-вероятно, в болшинството от случаите на
подадените проектни предложения, е и носител на иновативната идея, да
финансира личния си труд при разработването на собствената си идея по
настоящата процедура.
С уважение,
Подател: Александър Моралийски
Ел. поща: almor482@yahoo.com
Здравейте, уважаеми дами и господа от УО. Имаме следния въпрос по
процедура BG16RFOP002-1.002 "Подкрепа за разработване на иновации от
стартиращи предприятия":
Заложили сме в бюджета на проекта ни разходи за защита на интелектуална
собственост на национално и световно равнище, която дейност принципно се
води "услуга". Съгласно Приложение Т на условията за кандидатстване,
обаче, патентът представлява дълготраен нематериален актив, а както знаем
всеки актив по проекта трябва да се опише в Приложение Ж и да му се
зададат минимални технически и функционални характеристики.
Въпросът ни е трябва ли да впишем дейността по защита на интелектуална
собственост (подаване на заявка за патент) в Приложение Ж, задавайки
предварително условията пред кандидат-изпълнителите (тъй като заложения
по тази дейност разход надхвърля 30 000 лв без ДДС), или това не е
необходимо?

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 от 2 600 лв. и т.н.), като
постигането на съответствие с разпоредбите на националното трудово
законодателство е отговорност на кандидата.

Следва да имате предвид, че дейността по защита на интелектуална собственост
на национално и международно равнище може да бъде свързана с разходи за
такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн, разходи
за наемане на представител по интелектуална собственост (които представляват
разходи за услуги), а не с разходи за придобиване на ДНА.
В случай че предвиждате придобиване на ДНА в рамките на проекта, следва да
представите техническа спецификация на тези активи – Приложение Ж.
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№
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411. 14.04.2016 г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
Благодарим Ви предварително за отговора!
С Уважение:
Подател: Александър Павлов
Ел. поща: alando@mail.bg
Уважаеми дами и господа,
В аналогичните процедури от предния програмен период имаше
задължителни дейности, които трябваше да бъдат включени в проектното
предложение, като изготвяне на икономическа и финансова оценка на
проекта и одит на проекта.
1. В настоящата процедура има ли подобни задължителни дейности, визирам
дейности по т.5 - т.9, но не само, които следва да бъдат включени в
проектното предложение?
2. Задължително ли е изработване на икономическа оценка, финансова
оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на
разработвания иновативен продукт или процес?
3. Ще се изготвя ли одит на проекта и ако е така, кой ще го финансира?
С уважение,
Подател: Александър Моралийски
Ел. поща: almor482@yahoo.com
Здравейте,
Нашето предприятие подготвя проект по процедура BG16RFOP002-1.002
„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия―.
В тази връзка, имаме следния въпрос:
В проекта ще бъдат включат следните дейности:
1)
Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания
и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с
разработването на иновативния продукт или процес;
2)
Прилагане на резултати от научни изследвания.
Допустимо ли е в рамките на дейност 2) да се прилагат резултати,
постигнати в рамките на дейност 1)?
Предварително благодаря за изчерпателния отговор!
Поздрави,
Подател: Александра Веселинова
Ел. поща: veselinovaa@gmail.com
Добър ден,
Имам следните въпроси във връзка с обявената процедура (BG16RFOP002-

Разяснения от УО

1. Проектните предложения по настоящата процедура следва да включват
минимум една от дейностите от 1 до 4. В случай че проектното предложение
включва дейности по т. 5 - 8, те следва да бъдат включени в плана за изпълнение
на дейностите по проекта, съответно в бюджета на проекта и тяхното изпълнение
следва да стартира задължително след приключване на изпълнението и
верификация от страна на УО на дейностите по т. 1 - 4.
Допълнително, следва да имате предвид изискванията за информиране и
публичност съгласно т. 3 от Условията за изпълнение.
2. Посочените в запитването Ви дейности не са задължителни.
3. Дейности/разходи за извършване на одит на проекта по настоящата процедура
не са предвидени.
Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят ограничение
относно подобна възможност.

Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 131.
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№

Дата на
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412. 14.04.2016 г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
1.002
„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия―.):
1. Пет валидни патента са съпритежание на две юридически лица с права
върху патентите в отношение 30% към 70%. Съпритежателят на патентите с
по-малките права участва като съдружник в повече от едно
проектопредложение.
В този случай, възможно ли е юридическото лице с 30% съпритежание на
патентите да участва като съдружник в пет различни проектопредложения и
кандидатът да получи максимална оценка от 6 точки?
Ако не, в колко проектопредложения би могло да участва упоменатото
юридическо лице като съдружник за да може кандидатът да получи
максималнаоценка от 6 точки?
2.
Пет валидни патента са притежание на едно юридическо лице.
Притежателят на патентите участва като съдружник в повече от едно
проектопредложение.
В този случай, възможно ли е юридическото лице, притежател на петте
патента да участва като съдружник в пет различни проектопредложения и
кандидатът да получи максимална оценка от 6 точки?
Ако не, в колко проектопредложения би могло да участва упоменатото
юридическо лице като съдружник за да може кандидатът да получи
максимална оценка от 6 точки?
Подател: Тихомир Тянков
Ел. поща: tihomir@imbm.bas.bg
Уважаеми Дами/Господа,
Във връзка с откритата процедура BG16RFOP002,-,1.002 имам следните
въпроси:
1. Предприятие участва с повече от 50% в консорциум, който е ДЗЗД. В
Регламент (ЕС) № 1407/2013 се казва, че „Предприятие по смисъла на
правилата за конкуренцията, посочени в Договора, е всеки субект,
упражняващ стопанска дейност, независимо от правния му статут и начина,
по който той се финансира‖. Следва ли от това да се счита, че предприятието
и консорциумът формират „едно и също предприятие‖.
2.

При определянето на свързаност на предприятията, това дали две

Разяснения от УО

1. С оглед цитираното определение за предприятие, консорциум, който е учреден
по реда на ЗЗД попада в обхвата му и съответно е възможно да е част от „едно и
също предприятие‖ съгласно Регламент (ЕЦ) № 1407/2013. В запитването не се
съдържа достатъчно информация за да се предостави категоричен отговор, като
следва да се вземе предвид чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, съгласно
който „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
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№

Дата на
получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
предприятия извършват дейност на вертикално свързани пазари на база на
основната икономическа дейност ли се определя или под внимание се взимат
и другите дейност? Едно предприятие счита ли се, че работи на определен
пазар, ако само 1% от приходите му са реализирани от тази дейност?
Благодаря.
Подател: Тодор Тодоров
Ел. поща: t.todorov@cosmosltd.com

Разяснения от УО
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.
2. За да е налице свързаност между две предприятия чрез физическо лице или
група от физически лица, които действат съвместно е необходимо кумулативно
да са изпълнени две условия: 1/двете предприятия да осъществяват което и да е
отношение по смисъла на чл.4, ал.5 от ЗМСП; и 2/ въпросните предприятия да
извършват своята дейност или част от нея на същия съответен пазар или
вертикално свързани пазари. В ЗМСП и ЗЗК не се съдържа изискване преценката
по отношение на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари да се
извършва единствено по отношение на основната икономическа дейност.
Напротив, съгласно чл.4, ал.8 от ЗМСП „Предприятия, осъществяващи помежду
си някое от отношенията по ал. 5, чрез физическо лице или група от физически
лица, които действат съвместно, се считат също за свързани предприятия, ако
извършват своята дейност или част от нея на същия съответен пазар или
вертикално свързани пазари.―. Посоченото означава че се взима предвид не само
основната икономическа дейност, но и останалите дейности на кандидата.
Следва да имате предвид, че в посочения случай при свързаност чрез физическо
лице или група от физически лица, екипът по договаряне ще извърши пълна
проверка по отношение обстоятелството дали въпросните предприятия
извършват своята дейност или част от нея на същия съответен пазар или
вертикално свързани пазари на основата на пълната документация по проекта.
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Разяснения от УО

Здравейте,
В Насоките за кандидатстване на стр. 23 са записани като допустими
разходите за назначаване на експерти и допълнителен квалифициран
персонал : "
"..4/ Експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в
предприятието-кандидат в рамките на един месец след сключване на
административния договор за безвъзмездна финансова помощ.
Освен лицата, посочени в т. 1-4 по-горе, кандидатите могат да наемат на
трудов договор и допълнителен квалифициран персонал, необходим за
изпълнението на проекта...."
За допълнителния квалифициран персонал не е посочено изискване относно
срока на сключване на трудовия договор.
Означава ли това, че с наетият на трудов договор допълнителен
квалифициран персонал, необходим за изпълнението на проекта, може да се
сключи договор и на по-късен етап(например след верифициране на първите
четири дейности).
Благодаря за Вашия конкретен отговор, а не препращане към други въпроси,
защото категоричен отговор не намерих.
Ел. поща: mravova@abv.bg
Здравейте,
имам въпрос относно условието за допустимост на кандидатите по т. 25 от
Условията за кандидатстване, а именно:
"В рамките на настоящата процедура проектно предложение може да
подаде само едно предприятие от няколко свързани предприятия,
осъществяващи сходна дейност. Под свързани предприятия се разбират
предприятията по чл. 4, ал. 4-8 от Закона за малките и средните
предприятия. Под сходна дейност следва да се разбира дейност, попадаща
в същия клас (четирицифрен код) съгласно Класификация на
икономическите дейности - КИД-2008 (Приложение Р)."
Посоченото условие позволява ли в процедурата да участват с различни
проектни предложения предприятия:
ЮЛ, чийто собственик на капитала е едно и също ФЛ и дейността на
предприятията не попада в един и същ клас (четирицифрен код) съгласно
Класификация на икономическите дейности - КИД-2008?
Благодаря предварително,
С уважение,

Изискването за наемане на трудов договор в предприятието-кандидат в рамките
на един месец след сключване на административния договор за безвъзмездна
финансова помощ е приложимо единствено по отношение на експертите по
подточка 4, т. 14.2 от Условията за кандидатстване - „Експертите, които предстои
да бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат в рамките на един
месец след сключване на административния договор за безвъзмездна финансова
помощ―, включени в екипа на кандидата.

Посоченото ограничение е приложимо по отношение на свързани предприятия,
осъществяващи сходна дейност (с един и същ четирицифрен код по КИД).
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Подател: Ралица Димова
Ел. поща: ralitsa_vd@abv.bg
Здравейте,
В Методологията за оценка на проектите в т. 1. Опит на екипа на
кандидата в изпълнението на сходни дейности е посочено условието:
"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."
Въпросите ми са следните:
1.Член на екипа е с квалификация "доктор" и е участвал в проект по пета
рамкова програма през 2006г. През последните три години има участие в
други проекти по иновации, чийто бюджет са повече от 60% от бюджета на
проекта, с който кандидатстваме. Ще бъде ли признат опита му и съответно
ще бъде ли изпълнено горното условието на максимума на точките по него
(10 точки)?
С уважение:
Подател: Бетина Иванова
Ел. поща: beeet@abv.bg
Ако за изпълнението на една дейност се предвижда частично
собствено изпълнение и частично външно възлагане, то как следва да бъде
описана дейността във Формуляра?
Например: Дейността е Създаване и тестване на прототипи и пилотни
линии. Кандидатът по процедурата има намерение сам да създаде
прототипът, но няма капацитет за неговото тестване. Затова за неговото
тестване в проекта са включени разходи за външни услуги.
В този случай в описанието на дейностите в Плана за действие от
Формуляра, дейността как трябва да бъде описана?
Необходимо
ли е представяне на документи, в
доказателство на
реалистичността на заложените в проекта разходи за външни услуги?
И ако да, какви?
Подател: Ц. Стефанова
Ел. поща: tsarina.stefanova@gmail.com
Здравейте,
Представям на Вашето внимание следния въпрос:
Ако патентодържателите на валиден патент за изобретение са четири лица, а
в проекта ни за разработване на иновация като член на екипа бъде наето

Разяснения от УО

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно съответствието с
даден критерий за оценка и присъждането на определен брой точки ще бъде
взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с
цялата специфична информация относно проектното предложение.

Описанието на дейностите по проекта, необходимите разходи за тяхното
изпълнение и обосновката за това как инвестицията допринася за изпълнението
на дейността и проекта е по преценка на кандидатите и зависи от спецификата на
проектното предложение, при спазване на изискванията по процедурата.
Допълнително, в т. 24 от Условията за кандидатстване изрично е посочено, че
оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик и/или проучване
в интернет се представя за всяка отделна инвестиция в активи (ДМА и ДНА),
като не се изискват подобни документи по отношение на разходите за услуги.

Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 131, т.1.
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едно от тези лица, като управител, ще се отговорим ли на критерия:
„Предприятието кандидат, управителят и/или съдружниците му притежават
най-малко един валиден патент за изобретение.‖
Предварително Ви благодаря за отделеното време и конкретен отговор!
С уважение,
Подател: Даниела Христова
Ел. поща: dhristova@hotmail.com
Здравейте,
Имам нияколко въпроса във връзка със процедура
"BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от
стартиращи предприятия― по оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност"
1) Необходим ли е бизнес план, който да бъде приложен?
2) Мога ли да наемам персонал в последствие, след като е подписан
договорът?
Нямам в предвид експерти - които според указанията - могат да бъдат
назначени до един месец след подписване на договорът, за да бъдат
признати разходите (допустими).
Имам в предвид персонал, който евентуално би се наложило да бъде
назначен в последствие, след като договорът е подписан вече.
3) В случай на ЕООД, разходите за трудово възнаграждение на управителят
допустими ли са?
4) При попълване на формулярът за кандидатстване, в случай че не успея да
попълня всички данни и се наложи последващо влизане в профилът ми, за да
довърша попълването, ИСУН системата съхранява ли вече попълненото, или
ще се наложи да започна от начало?
5) Не разполагам с КЕП (класифициран електронен подпис). Задължително
условие ли е за подаване на фопмулярът за кандидатстване?
С уважение,
Подател: Александър Мирчев
Ел. поща: amirtchev2001@yahoo.com
Уважаеми господа,
Моля да изясните следните въпроси, възникнали при прегледа на
документация за участие в процедура за подбор на проекти BG16RFOP0021.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия――
(„Процедурата‖):

Разяснения от УО

Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 405.

1. Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 217, т. 2 и 3.
2. Преводът на български език следва да бъде подписан с КЕП от лице с право да
представлява кандидата или упълномощено лице и прикачен в ИСУН 2020
(когато представлява отделен документ). Когато преводът е част от Приложение
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1. Във връзка с Въпроси № 159, 210.2 и 217.3 и отговори към тях по
Процедурата, след като наименуваните членове на Екипа за управление по
даден проект, предмет на оценка, следва да притежават образователноквалификационна степен в областта на разработваната иновация, като
разработването
на
всяка
иновация
предполага
наличието
на
интердисциплинарен екип, моля, потвърдете, че ако дадена иновация
включва елементи от повече от една образователна специалност, то
членовете на Екипа на съответния проект могат да притежават
образователно-квалификационни степени в различни специалности, но
всички от тях (специалностите/степените), попадащи в областта на
разработваната иновация.
2. Във връзка с Въпрос № 190 и отговор към него по Процедурата, моля,
пояснете дали е задължително преводите на български език на източниците в
Сравнителния анализ следва да бъдат прикачени в Раздел 12 от Формуляра
за кандидатстване в отделен документ или могат да бъдат част от самия файл
със Сравнителния анализ, подписан с КЕП съобразно Условията за
кандидатстване („Условията‖) по Процедурата.
3. В случай че даден кандидат е регистриран след 01.01.2016 г., по какъв
начин следва да бъде попълнена Декларацията по чл. 3 и чл. 4 по ЗМСП (по
отношение на приложима предходна година и свързани лица, ако има
такива)?
4. Във връзка с Въпрос № 242.1 и отговор към него по Процедурата, моля,
пояснете дали съществуват ограничение относно допустими длъжности по
НКПД – 2011, актуализиран от 01.01.2016 г., които да бъдат използвани при
попълването на данните по т. 9 от Формуляра за кандидатстване във връзка с
Екипа по проекта.
5. Във връзка с Въпрос 4 от настоящия списък, моля пояснете дали е
допустимо да бъдат използвани длъжности от НКПД – 2011 от Клас 1 –
Ръководители.
6. Във връзка с Въпрос 5 от настоящия списък, в случай че кандидат включи
в Екипа си своя Управител (който ще участва в разработването на
иновацията), необходимо ли е да се посочва длъжност по НКПД – 2011,
различна от заеманата до момента от въпросния Управител (при
положителен отговор, моля да предоставите пояснение какъв тип длъжност
следва да бъде посочена).
Предварително Ви благодаря за разясненията!

З „Сравнителен анализ―, следва да прилагате указанията, посочени в б. „и―, т. 24
от Условията за кандидатстване.
3. Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 375.
4. – 6. Следва да имате предвид, че определянето на позициите/длъжностите по
проекта е по преценка на кандидата и зависи от спецификата на всяко проектно
предложение, при спазване на приложимото законодателство. Реферирането към
НКПД е в отговор на конкретно запитване, то е препоръчително и с оглед
улеснение на кандидатите. Това по никакъв начин не отменя изискванията за
допустимост на разходите за възнаграждения (напр. да са 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 от 2 600 лв. и т.н.), нито ограничението по настоящва
процедура за недопустимост на дейности/разходи за администриране и
управление на проекта.
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Разяснения от УО

С уважение,
Подател: Марин Башев
Ел. поща: marin.bashev@abv.bg
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