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Дата на разясненията от УО: 17.07.2017
18.

7.07.2017 г.

Здравейте,
Във връзка с програма BG16RFOP002-1.005 „Разработване на
продуктови и производствени иновации“ - с молба за уточнението
по-долу по отношение на оценката на финансовото състояние на
дружество-кандидат по мярката предвид следната хипотеза:
- фирма е учредена преди 3 години (приключени финансови 2014,
2015 и 2016г.) с цел разработка на концепция и последващо
производство на напълно иновативен и революционен продукт. Към
днешна дата все още основните дейности са свързани с извършване
на необходимиизчисления, редизайн и следваща стъпка - създаване
на първи физически прототип на продукта. Към днешна дата
дружеството все още не генери приходи предвид развойната
дейност по създаването на продукт, който да бъде продаван в
бъдеще, съответно генерира счетоводна загуба, което е предвидена
в плана за развитие на продукта и дружеството предвид по-дългия
жизнес цикъл на продукта.

Обстоятелствата, чието изпълнение би означавало, че едно предприятие е в „затруднено
положение“ по чл.2, пар.18 от Регламент (ЕС) № 651/2014, са детайлно разписани в т.
11.2 от Условията за кандидатстване. В случай че за някое предприятие е изпълнено
поне едно от тези обстоятелства, то съответното предприятие е недопустим кандидат по
процедурата.
Формулите на пресмятане за всички финансови критерии от раздел II. Иновативен
капацитет и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта
(исторически данни от периода 2014-2016 г.) са детайлно описани, като те ще се
прилагат по отношение на всички проектни предложения, които достигнат до етап
„Техническа и финансова оценка“.

Във връзка с оценка по програмата на финансовите показатели на
фирмата, в случай на кандидатстване, на основата на гореописания
пример с молба за уточнение дали:
- предприятието би било третирано като намиращо се в затруднено
положение и съответно - недопустимо;
- има предпоставка оценката за финансова стабилност (максимално
37т.) да бъде занижена, респективно вероятността за одобрение на
цялостния проект значително по-нисък.

19.

7.07.2017 г.

Подател: Teofana Todorova
Ел. поща: teatodorowa@gmail.com
Здравейте,

Моля, запознайте се с разясненията, предоставени от УО н ОПИК по Въпрос № 13, т.
II.1 и II.2.

Във връзка с процедурата за разработване на иновации имам
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следния въпрос:
В критериите за оценка критерият, свързан с надграждане на
резултатите по рамкови програми е разписан така, че означава, че
кандидатът и партньорът могат да надграждат резултати по
проекти, които не са техни, а са на чужди организации. Никъде в
насоките не се казва, че проектите по рамковите програми трябва да
са на кандидата или партньора. Моля да потвърдите дали това е
така и ако не - да го опровергаете.
Поздрави,

20.

8.07.2017 г.

Подател: Цеца Величкова
Ел. поща: ceca_velichkova@abv.bg
Здравейте,
Имам въпрос относно тази програма:
УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-1.005
„Разработване
на
продуктови
и
производствени иновации“
Бихте ли ми казали ние като сдружение дали можем да участваме в
тази
процедура. Нашия ВАТ номер: BG176526947.
Участвали сме в Европейски проекти които са били финансирани
директно от
Брюксел по програмата FP7.
Поздрави,

21.

10.07.2017 г.

Подател: Саим
Ел. поща: saim.emin@europenanoscience.org
Здравейте,
Във връзка с отворената за кандидатстване процедура
"Разработване на продуктови и производствени иновации" по
ОПИК, имаме следните въпроси:
1. Ще разработим продуктова иновация (услуга), като за нуждите на

Критериите за допустимост на кандидатите са описани в т.11.1, I. от Условията за
кандидатстване и съгласно т.1 от тях допустими по процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ са само
кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на
държава-членка на Европейското икономическо пространство.
Сдружение "Европейска асоциация по нанонауки и нанотехнологии" е регистрирано на
основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел, поради което е недопустим
кандидат по процедурата.

1. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата е допустимо придобиване на
дълготрайни материални активи (ДМА), необходими единствено за разработването на
продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
Следва да имате предвид, че дълготрайните материални и нематериални активи,
придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в
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тестването ѝ ще ни е необходима апаратура- ДМА. След
реализацията на проекта, тази апаратура може да се ползва от
нашето предприятие в процеса на предоставяне на услугата на
клиентите ни. Ще се счита ли за допустим разход закупуването на
апаратурата по елемент Б?
2. По какъв начин следва да се докаже достигане на определено
ниво на TRL, съгласно Условията за кандидатстване?
3. В структурата на предприятието имаме съдружници, освен
физическо и юридически лица, които са и в Съвета на директорите
на дружеството-кандидат. Въпросът ни по-конкретно е от кога
следва да бъде подписана с КЕП декларацията по чл. 25 , ал 2 от
ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 / Приложение В/?
4. Допустим разход ли е възлагане на външна услуга за научно
изследване- консултантска услуга на чуждестранно физическо лице
- научен работник?
Благодаря!
С уважение

стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени
при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в
активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни
стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за
период от пет години от окончателното плащане или три години от окончателното
плащане за МСП.

Подател: С.Йончева
Ел. поща: silvia.joncheva@abv.bg

2. Изпълнението на проектите по процедурата следва да води до разработване на
иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL
scale). Всеки кандидат следва да обоснове във Формуляра за кандидатстване (т.1
„Основни данни“ – поле „Кратко описание на проектното предложение“; т. 7 „План за
изпълнение/ Дейности по проекта“ и т. 11 „Допълнителна информация необходима за
оценка на проектното предложение“) нивото на технологична готовност съобразно
Приложение Ц. Оценката по отношение на критерия ще бъде извършвана въз основа на
становище от външни експерти на база на предоставената информация от кандидатите.
3. Декларацията по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. следва да бъде
подписана с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от всички лица, които са
посочени в чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
Същата декларация следва да бъде представена към Формуляра за кандидатстване по
изцяло електронен път чрез ИСУН 2020, който от своя страна следва да е подаден до
17:30 часа на 26.09.2017 г.
4. Условията за кандидатстване и тези за изпълнение не съдържат ограничени по
отношение на възможността чуждестранно физическо лице - научен работник да
извърши външна услуга за научно изследване - консултантска услуга при съблюдаване
на законодателството и представяне на всички изискуеми документи на етап
изпълнение.

22.

10.07.2017 г.

Уважаеми господа,
В Приложение И „Критерии и методология за оценка на проектни
предложения” по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на
продуктови и производствени иновации“, III. 3. Надграждане на
резултати по Рамковите програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint
Undertaking) и/или получен печат за качество (seal of excellence) са
предвидени 4 точки в случай, че

Моля, запознайте се с разясненията, предоставени от УО н ОПИК по Въпрос № 13, т.
II.1 и II.2.
Допълнително следва да имате предвид, че оценката по критерий III. 3. „Надграждане
на резултати по Рамковите програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint Undertaking) и/или
получен печат за качество (seal of excellence)“ се извършва по отношение на
предприятието-кандидат, а не по отношение на свързани предприятия или предприятия
партньори на кандидатстващото по процедурата предприятие. Съответно, наличието на
партньорска организация, която надгражда резултати по Рамковите програми на ЕС
(вкл. ECSEL Joint Undertaking) и/или получен печат за качество (seal of excellence), няма
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„Проектното предложение включва надграждане на резултати
Рамковите програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint Undertaking)” или
точки, ако „Проектното предложение, с което се кандидатства
настоящата процедура, е получило печат за качество (seal
excellence) по програма Хоризонт 2020”.

Разяснения от УО
по
-2
по
of

да донесе точки на при оценката по критерий III.3.

Тъй като става дума за „проектното предложение”, а не
„кандидатът”, бихте ли уточнили – дали при оценката му
проектното предложение ще получи тези 4 или 2 точки, в случай, че
не предприятието-кандидат, а партньорската организация отговаря
на съответното от посочените условия и към предложението са
представени изискваните от УО документи за удостоверяване на
това?
С уважение,

23.

10.07.2017 г.

Подател: Тервел Златев
Ел. поща: tervel.zlatev@aktat-bg.com
Здравейте,
Във връзка със стартирането на процедура BG16RFOP002-1.005
„Разработване на продуктови и производствени иновации“, моля за
Вашите отговори на следните въпроси:
1. Във връзка с допустима дейност по Елемент А - Извършване на
изследвания,
изпитвания,
измервания,
необходими
за
разработването на продуктова (стока или услуга) или
производствена иновация, искам да Ви попитам, допустимо ли е
изпитването на продукта да се извърши в лаборатория, която е
извън територията на България? За разработваната от нас
продуктова иновация не съществува сертифицирана лаборатория на
територията на България, в която може да се изпита иновативния
продукт, нещо повече, дори в Европа лабораториите, които могат да
правят подобни измервания са няколко. В тази връзка, ако
отговорът Ви на въпроса е "ДА", избора на тази лаборатория се
провежда по реда на ПМС 160/2016 т.е. лабораторията следва да
кандидатства по обявена процедура за да може да извърши

1. Условията за кандидатстване и тези за изпълнение не съдържат ограничение по
отношение на възможността сертифицирана лаборатория, базирана извън територията
на България да извърши изпитване при съблюдаване на законодателството и
представяне на всички изискуеми документи на етап изпълнение. Следва да имате
предвид, че се допускат ограничени дейности в рамките на проектите, осъществявани в
чужбина съгласно чл. 70 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
В случаите, когато бенефициентът не е възложител по смисъла на ЗОП, при избор на
изпълнител/и същият задължително прилага разпоредбите на Глава четвърта от
ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и
оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична
покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, както и
указанията, заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по Оперативна
програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.
2. Условията за кандидатстване и тези за изпълнение не съдържат ограничение по
отношение на възможността да се наеме на трудов договор чужд гражданин в
експертния екип по проекта, при спазване на всички останали условия по процедурата.
Следва да имате предвид, че осигуряването на съответствие с националното трудово
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изследването, въпреки, че то е много специфично?

законодателство е задължение и отговорност на кандидата.

2. Допустимо ли е да се наеме на трудов договор чужд гражданин в
експертния екип, за който ще се предвидят възнаграждения в
рамките на проекта?
3. Допустимо ли в експертния екип да бъдат назначени на 4 часов
допълнителен трудов договор служители работещи на основен
трудов договор в предприятието-кандидат?
4. Освен възнаграждения и осигуровки на назначените служители в
експертния екип, допустимо ли е да се финансират и разходи
свързани с техни пътувания в България и чужбина - билети,
командировъчни, настаняване?
5. Във връзка с точка 3 от критериите за оценка "Права по
индустриална собственост, по отношение на които кандидата,
управителя и/или съдружниците му е/са първоначален
заявител/изобретател" тук се присъжда съответния брой точки ако
кандидата разполага с патент/полезен модел за иновацията, която
предстои да разработи в рамките на проекта, или като цяло да
притежава такива, дори и те да нямат връзка с инвацията, предмет
на проекта?

3. Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает
единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден
при пълна месечна заетост. Въпреки, че в запитването не е представена достатъчно
информация, следва да имате предвид, че е допустимо сключването на допълнителен 4часов трудов договор с служители работещи на основен трудов договор в
предприятието кандидат, доколкото е осигурено спазване на съответствие с
изискванията на трудовото законодателство (включително Раздел IX „Допълнителен
труд по трудов договор“ от Кодекса на труда), което от своя страна е отговорност и
задължение на кандидата. Размерът на възнаграждението на персонал, нает за по-малко
от 8 часа, следва да бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8 часа.
4. Разходите свързани с пътувания на назначените служители в експертния екип в
България и чужбина (билети, командировъчни, настаняване) не са допустими за
финансиране по процедурата. По процедурата са допустими единствено разходи за
възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на
персонал – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал,
участващ пряко в дейностите за разработване на продуктова (стока или услуга) или
производствена иновация.
5. Моля, запознайте се с разясненията, предоставени от УО н ОПИК по Въпрос № 15,
т.1.

Благодаря Ви предварително за представените разяснения.
Приятен ден!

24.

10.07.2017 г.

Подател: Костадин Костадинов
Ел. поща: kostadinov30@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с отворената процедура по ОПИК "Разработване на
продуктови и
производствени иновации" бих искала да задам следните въпроси:

1. Моля, запознайте се с разясненията, предоставени от УО н ОПИК по Въпрос № 23,
т.2.
2. Наличието на решение за регистрация на полезен модел е достатъчно за изпълнение
на критерия "Права по индустриална собственост, по отношение на които кандидата,
управителя и/или съдружниците му е/са първоначален заявител", тъй като от този
момент кандидатът разполага с придобити права върху полезния модел съгласно
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1. Може ли чуждестранно лице да бъде включено в екипа на
кандидата по разработване на иновацията?

ЗПРПМ. Допълнително, в случай че по време на оценката се установи, че са подадени
повече от едно проектни предложения, в които е налице един и същ първоначален
заявител и/или изобретател , посочен в т. 11 от Формуляра за кандидатстване във връзка
с критерий II.3. „Права по индустриална собственост, по отношение на които
кандидата, управителя и/или съдружниците му е/са първоначален заявител и/или
изобретател“, точки по критерий II.3 ще бъдат присъдени единствено на проектното
предложение, подадено първо в ИСУН 2020.

2. Фирмата, която представлявам е подала документи за заявка за
полезен модел, но свидетелството за регистрация няма да бъде
готово към крайния срок на подаване на проектни предложения по
процедурата (26.09.2017г.). От патентно ведомство могат да издадат
Решение за регистрация на полезен модел. Това решение би ли
донесло 3 точки по критерия "Права по индустриална собственост,
по отношение на които кандидата, управителя и/или съдружниците
му е/са първоначален заявител?"
3. Разходите за възлагането на дизайна и изработката на кожуха
(външна опаковка) на прототипа на системата, която ще се
конструира по време на проекта могат ли да се заложат в Елемент
А, т. 4 В) - "разходи за консултнантски и еквивалентни услуги,
използвани изключително за разработването на продуктовата или
производствената иновация"?

3. Съгласно чл. 26, ал. 8 от Закона за управление на средствата от Европейките
структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) разясненията, които се предоставят
в рамките на настоящата рубрика „Въпроси и отговори“, не трябва да съдържат
становище относно качеството на проектното предложение.
Освен това, наличната в запитването информация не е достатъчна, за да се даде
категорично становище относно допустимостта на разходите за възлагането на дизайна
и изработката, като следва да имате предвид, че окончателно решение относно
допустимостта на даден разход ще бъде взето от Оценителната комисия в
Управляващия орган, която ще разполага с цялата информация относно съответното
проектно предложение.

Предварително благодаря за отговорите!
С уважение,

25.

10.07.2017 г.

Подател: И. Несторова
Ел. поща: i.nestorova@cccinfo.bg
Здравейте,

Моля, запознайте се с разясненията, предоставени от УО н ОПИК по Въпрос № 13, т.
II.1 и II.2.

Във връзка с Процедура на подбор на проекти „Разработване на
продуктови и производствени иновации“ имам въпрос относно
Приложение И "Критерии и методология за оценка на проектните
предложения", и по-конкретно относно един от Критериите за
техническа и финансова оценка, а именно III. 3. Надграждане на
резултати по Рамковите програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint
Undertaking) и/или получен печат за качество (seal of excellence).
Моля, разяснете дали, за да получи точки по този критерий,
кандидатът трябва да е участвал в реализацията на проект по
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посочените програми, чийто резултати да надгради с настоящото
проектно предложение, или кандидатът може да надгради
резултатите към финансиран по тези програми проект, независимо,
че кандидатът не е взел участие в реализацията на дейностите по
проекта?
Поздрави,

26.

10.07.2017 г.

Подател: Петя Ишкиева
Ел. поща: petya@agenda-bg.com
Здравейте,
Във връзка със старта на процедура BG16RFOP002-1.005
„Разработване на продуктови и производствени иновации“, моля за
следното разяснение:
В условията за кандидатстване е записано, че под елемент Б е
допустимо "Придобиване на дълготрайни материални активи
(ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или
услуга) или производствена иновация". Това означава ли, че може
да бъде закупено ДМА, което да се използва за тестване и
изпитване на продуктова (стока или услуга) или производствена
иновация?

По Елемент Б от настоящата процедура е допустимо "придобиване на дълготрайни
материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или
услуга) или производствена иновация“, които да се използват за тестване и изпитване
на иновацията, при спазване на всички останали условия по процедурата.

Благодаря за отговора,
Поздрави,
Подател: Христо Петров
Ел. поща: petrov_isa@abv.bg
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