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Дата на разясненията от УО: 07.12. 2017 г. 

3. 27.11.2017 Здравейте! Искам да попитам АД може ли да участва по Оперативна 

програма:BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни 

инициативи за ефективно използване на ресурсите? 

 

Подател: Яна Конарова 

Ел. поща: ykamenova24@gmail.com 

 

Условията за кандидатстване по процедурата не поставят ограничение АД да 

участва по процедурата, при условие че е микро, малко или средно 

предприятие и отговаря на всички останали изисквания и ограничения, 

свързани с допустимостта при кандидатстване. 

4. 27.11.2017 Здравейте, 

 

Във връзка с процедурата "Подкрепа за пилотни и демонстрационни 

инициативи за ефективно използване на ресурсите" имаме следния въпрос: 

 

Ние сме производствено предприятие, което иска да закупи оборудване, 

пилотно за България. Потенциалният доставчик на оборудването ни каза, че 

за същата машина е говорил с друг потенциален кандидат за същата 

процедура. Секторите в които работим ние и другото предприятие не са 

еднакви, предполагаме че и иновацията и ефектът при другите кандидати ще 

бъдат различни. Въпросът ни е може ли по процедурата да кандидатстват 2 

предприятия с едно и също оборудване, което е пилотно за България и ако и 

двата проекта бъдат одобрени, това ще доведе ли до сключване на договор и с 

двата кандидата? 

 

Как е уреден този въпрос, тъй като реално кандидатите няма как да знаят дали 

за определеното оборудване няма да се появят и други предприятия, които 

може да го включат в проектното си предложение. Докато оборудването не се 

внедри в производството на дадено предприятие, то е пилотно, но ако за него 

кандидатстват 2 или 3 предприятия, как управляващия орган ще оценява 

подобни проекти? 

 

Подател: Борислава Иванова 

Ел. поща: b.ivanova@live.com 

 

Съгласно Условията за кандидатстване едно от изискванията, за да е допустим 

един проект е „да е насочен към внедряването на технологични решения и 

методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват 

продуктова (стока или услуга) или производствена иновация“. Източник на 

проверка на посоченото изискване е информацията, представена във 

Формуляра за кандидатстване, т.11. „Допълнителна информация необходима 

за оценка на проектното предложение“, поле 11.3. „Описание на 

технологичните решения/методи, внедрявани по проекта“, поле 

11.4.„Сравнение на предлаганите за внедряване технологични решения/методи 

с конкурентните продукти, предлагани на българския пазар“ и поле 11.5. 

„Сравнителен анализ на технологичните решения/методи“.  

Бихме искали да обърнем внимание, че изискването за иновативност не се 

отнася до придобитите по проекта активи, а е свързано с внедряваните чрез 

тези активи технологични решения и методи, които следва да водят до 

производствена или до продуктова иновация и да са пилотни за България. 

Предвид гореизложеното в случай че два проекта, които внедряват 

технологични решения и методи, които са пилотни за България и 

представляват производствена или продуктова иновация, използвайки едно и 

също оборудване, са допустими по процедурата.  
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5. 28.11.2017 Здравейте, моля за становище при определяне на съответствие с критерий 

Регионална приоритизация на проектите, изпълнявани около и в териториите 

от мрежата Натура 2000. 

На сайта на мрежа Натура има два възможни източника на проверка за 

съответствие с критерия:  

1. http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites 

и  

2. в секция Документи, Цифрови дании, Списъци на землища в обхвата на 

защитените зони. 

При проверката чрез първия източник (търсене чрез предложената търсачка 

по област, община и населено място), гр.Стара Загора се появява като 

населено място в защитена зона - BG0000628 - Чирпански възвишения. 

Проверката в секция документи (екселските файлове със списъци на землища 

в защитените зони) не открива гр.Стара Загора като населено място, 

попадащо в обхвата на директивата. 

Моля за отговор кой източник на проверка е достоверен и кой източник се 

използва при оценката на проектите, както и дали бенефициенти, които 

изпълняват проект на територията на град Стара Загора, ще получат 2 т.за 

съответствие с критерия. 

 

Подател: Таня Христова 

Ел. поща: tania.hristova@gmail.com 

 

Съгласно критериите и методологията за оценка на проектни предложения 

(Приложение К към условията за кандидатстване) проверката на критерий 

„Регионална приоритизация на проектите, изпълнявани около и в териториите 

от мрежата Натура 2000“ се извършва чрез следните документи: Граници на 

защитените зони  и Списъци на землища, попадащи в обхвата на защитените 

зони от Информационна система за защитени зони от екологична мрежа 

Натура 2000, които могат да бъдат свалени от раздел Документи/Цифрови 

данни, свързани с мрежата Натура 2000 на следния интернет адрес -

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Documents. Двата източника се 

използват кумулативно: единият източник дава информация за землищата на 

чиято територия има защитени зони, а другият дава информация кои са 

защитените зони и какви са техните граници. 

Съгласно указанията за оценка на критерия, свързан с мрежата Натура 2000, 

проектът ще получи максимален резултат от 2 точки, ако всички разходи за 

дълготрайни активи се реализират в населено място, чието землище попада 

частично или изцяло в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“. 

Секция Защитени зони от интернет страницата на Натура 2000  не 

представлява източник за проверка на критерия. 

 

6. 30.11.2017 Здравейте, 

Въпросът ми е следния: 

Може ли, допустим кандидат ли е,  ДЗЗД - Дружество по закона за 

задълженията и договорите- да кандидатства по процедурата за подбор на 

проекти - BG16RFOP002-3.004 „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И 

ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ 

НА РЕСУРСИТЕ“? 

 

Моля отговорете къде да прочета отговора на въпроса си, ако не е практика да 

бъдат изпращани индивидуални отговори на зададените от кандидатите 

въпроси по процедурата. 

 

Подател: Милена Цуцуманова 

Съгласно т.11.1. от Условията за кандидатстване „допустими по настоящата 

процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са търговци по 

смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно 

лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското 

икономическо пространство“. 

На база посоченото кандидат, който е дружество създадено съгласно Закона за 

задълженията и договорите не би се считал за допустим кандидат по 

настоящата процедура. 
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Ел. поща: milena_c@abv.bg 

7. 01.12.2017 Здравейте, 

 

Моля за пояснение във връзка с тълкуването на понятието иновация по 

процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за 

ефективно използване на ресурсите ”. В Условията за кандидатстване е 

обозначено, че проектът следва да е насочен към внедряването на 

технологични решения и методи, пилотни за България и които представляват 

продуктова или производствена иновация, като е пояснено значението на 

продуктова и производствена иновация. Липсва обаче разяснение дали 

внедряваната продуктова/производствена иновация трябва да такава иновация 

за предприятието на кандидата или на ниво българския пазар като цяло, 

поради което моля да конкретизирате. 

 

С уважение,  

Подател: Маргарита Стипцова 

Ел. поща: m.stiptsova@i-dea.eu 

 

В т. 13.1. на Условията за кандидатстване в частта, касаеща изискванията за 

допустимост на проектите, изрично е казано, че „проектът следва да е насочен 

към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България 

(прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или 

услуга) или производствена иновация“. Съгласно така формулираното 

изискване, за да бъдат допустими внедряваните по проекта иновации освен, че 

следва да представляват продуктова или производствена иновация, същите 

следва да са и иновация на национално ниво (да се прилагат за първи път в 

България). 

Посоченото ще бъде проверявано в рамките на критерий 3 от Критериите за 

допустимост на проекта, които са част от Критериите и методологията за 

оценка на проектни предложения (Приложение К). 

Като източник за преценка относно съответствието на критерия ще бъде 

ползвана информацията, представена във Формуляра за кандидатстване и по-

конкретно т.11. „Допълнителна информация необходима за оценка на 

проектното предложение“, т. 11.3. „Описание на технологичните 

решения/методи, внедрявани по проекта“, т.11.4. „Сравнение на предлаганите 

за внедряване технологични решения/методи с конкурентните продукти, 

предлагани на българския пазар“ и т.11.5. „Сравнителен анализ на 

технологичните решения/методи. 

 

 


