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Дата на разясненията от УО: 1 март 2016 г. 

22.  11.02.2016 г. Уважаеми Господа,  

Тъй като не успях да получа отговор на проведената вчера среща в гр. Варна, 

моля, за Вашият отговор на следният основен въпрос:  

Както Ви е известно новият регламент на ЕК с № 1407/2013 е силно 

прецизиран и много по-коректен от този на старият Регламент 1998/2006. 

Член едно, параграф едно от Регламент 1407/2013 изключва от приложното 

си поле помощите за предприятия, които осъществяват дейности в сектора 

рибарство и аквакултури, като изрично препраща към дейностите в обхвата 

на Регламент 104/2000.  

В текста на чл. 1 от последният регламент са дадени определения на лица 

производители и на рибни продукти. "Производител" означава физическо 

или юридическо лице използващо средства за производство за произвеждане 

на рибни продукти с цел първоетапното им предлагане на пазара.  

В точка 11.2. Критерии за недопустимост на кандидатите, буква А от 

Указанията за кандидастване по процедура BG16RFOP002-1.002 са посочени 

дейностите, които не са сред допустимите за процедурата. В първата 

подточка ясно се сочат дейностите в сектор рибарство и аквакултури. По-

надолу се указва на кандидатите, че могат да подават заявления в 

процедурата, ако лицата кандидатстват за дейности, попадащи в тематични 

области на ИСИС. Поставят се условия: 

1. безвъзмездната помощ по тази процедура да се предоставя само за 

дейностите, осъществявани в тематичните области на ИСИС; 

2. кандидата/бенефициента следва да води отделна счетоводна отчетност, 

която да гарантира отделяне на дейностите и/или разграничаване на 

разходите, така че дейностите в горепосочените сектори по буква А) да не се 

ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура. 

С оглед горните текстове на нормативните актове на ЕС и Указанията за 

кандидатсване по процедура BG16RFOP002-1.002, моля, за отговор на 

следният въпрос:  

Допустим кандидат ли е юридическо лице, което е регистрирано като 

производител на аквакултури при следните условия:  

1. Съдружници в търговското дружество, в качеството си на физически лица 

Съгласно Регламент 1407/2013 същият се прилага за помощите, предоставяни на 

предприятия от всички сектори, с изключение на помощите, предоставяни на 

предприятия, които извършват дейности в някои сектори, включително в сектора 

на рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000 на 

Съвета“ 

Съгласно чл. 5, буква г) от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация 

на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (за изменение на регламенти 

(ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) 

№ 104/2000 на Съвета): „„сектор на рибарството и аквакултурите“ означава 

секторът на икономиката, който включва всички дейности по производство, 

преработка и предлагане на пазара на продукти от риболов или аквакултури;“. 

Освен това, съгласно буква в) на същия член „производител“ означава физическо 

или юридическо лице, използващо средства за производство за получаване на 

продукти от риболов или аквакултури с цел пускането им на пазара. 

Съгласно информацията представена в запитването може да се заключи, че 

предприятието планува да реализира проект, в областта на сектора рибарство и 

аквакултури, което е недопустимо с оглед изложеното по-горе. 
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са заявители на патент в Патентно ведомство на Република България за 

иновативна технология за отглеждане на аквакултура;  

2. Дружеството не осъществява търговска дейност по пласмент на пазар на 

реализиран/произведен продукт. Няма приходи от търговска дейност, което 

е видно от редовно воденото му счетовоство;  

3. Дружеството е концентрирало усилията си в създаване на производствен 

(полезен) модел на технологията от патента по т.1;  

4. Дружеството е в състояние да води отделна счетоводна отчетност на 

дейността си по реализация на проекта като евентуален бенефициент по 

ДБФП;  

5. Дружеството разполага с научен екип, който да приведе в действие 

производствен (полезен) модел на технологията по т.1;  

6. Като основна цел на проекта дружеството поставя регистрация на полезен 

модел в Патентно ведомство на Република България, правата по който в 

последствие да бъдат реализирани чрез лицензионен договор. Следователно 

недопустимите дейности на дружеството няма по никакъв начин да се 

ползват от безвъзмездната помощ, предоставяна по настоящата процедура.  

  

Моля, за експедитивност във вземане на становище по горният въпрос, с 

оглед кратките срокове за подаване на проекти предложения.  

  

Оставам с уважение,  

  

Подател: Жени Калчева 

Ел. поща: office@btcontrol.net 

23.  11.02.2016 г. Здравейте, 

В момента разработвам проект и искам да попитам следното относно 

съфинансирането по "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи 

предприятия - Съфинансирането е 10%, интересува ме, превежда ли се 

сумата към Управителния орган или се залага в бюджета на проекта - 

примерно за заплати, наеми и т.н. 

Благодаря предварително! 

С уважение,  

Подател: Цветан Такев 

Ел. поща: takev83@gmail.com 

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата 

процедура за подбор на проекти е 90%. Остатъкът от общите допустими разходи 

по проекта трябва да бъде съфинансиран чрез собствени средства на кандидата 

или със средства от външни източници, които средства изключват всякаква 

публична подкрепа. Условията за кандидатстване по процедурата не поставят 

изискване за превеждане на собственото съфинансиране към Управляващия 

орган. Стойността на собственото финансиране се включва в общата стойност на 

допустимите разходи по проекта. 

При попълване на т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване първоначално 

процентите в полетата БФП (безвъзмездна финансова помощ) и СФ (собствено 
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финансиране са неактивни. В края на всеки бюджетен ред от 2-ро ниво се намира 

син квадрат, чрез който се активира опцията за въвеждане/промяна в интензитета 

на помощта на съответния разход от 2-ро ниво, както и промяна в стойност/сума 

на разходите от 3-то ниво. При попълването на полето „Стойност/Сума“ за всеки 

един бюджетен ред от 3-то ниво системата автоматично ще изчисли стойностите 

в полетата БФП и СФ въз основа на интензитета, който сте задали на всички 

бюджетни нива. След въвеждане на общата стойност на бюджетните редове от 

ниво 3 те се сумират автоматично от системата и се визуализират в поле 

„Стойност/Сума“ на ниво 1 и 2. 

Допълнително, моля запознайте се с Приложение А към Условията за 

кандидатстване. 

24.  11.02.2016 г. Здравейте, 

 

Вчера присъствах на срещата в хотел Черно Море и съм впечатлен от 

организацията и компетентността на водещите 

 

Но имам следните въпроси 

1.имам фирма която вече участва по европейската програма Хоризонт 2020 и 

съм преминал през ПЪРВОТО сито 

2.мога ли със същата фирма да участвам с друго мое предложените по 

BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи 

предприятия“? 

 

Спорен ден, 

Подател: Ивайло Желязков 

Ел. поща: ivailojelyazkov@yahoo.com 

Условията за кандидатстване не поставят ограничение кандидати, които имат 

подадено проектно предложение по програма Хоризонт 2020, да не участват с 

друго проектно предложение по настоящата процедура.  

Следва да имате предвид, че преди сключването на административния договор за 

безвъзмездна финансова помощ ще се извършва служебно кръстосана проверка 

на дейностите, предложени от потенциалните бенефициенти на помощта от 

ОПИК с оглед избягване на двойно финансиране на дейности и разходи. Ако в 

резултат на извършената проверка, се установи наличие на двойно финансиране 

на проект или на дейности от проекта, Ръководителят на Управляващия орган ще 

вземе мотивирано решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. 

25.  11.02.2016 г. Здравейте,  

 

Съгласно условията за кандидатстване   допустими разходи са разходите за 

възнаграждения на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на 

дейностите по проекта. В екипа за изпълнението на проекта може да бъде 

включен управителят на предприятието кандидат, както и съдружниците.  

Въпросът ми е по - какъв начин и с каква форма на договор следва да се 

предвиди участието на собственика /управител на ЕООД   с цел 

Както е посочено в запитването Ви, сключването на договор сам 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. 

Допълнително, допустими по настоящата процедура са разходи за 

възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) 
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овъзмездяването му за труда положен  във връзка с изпълнението 

дейностите по проекта, предвид факта  че договарянето сам със себе си е  

незаконосъобразно ? 

 

Предварително благодаря!  

 

С уважение,  

 

Подател: Христина Василева 

Ел. поща: adaptivelearning@abv.bg 

на квалифициран персонал нает единствено на трудов договор, който е 

необходим за изпълнението на дейностите по проекта, а именно допустимите 

дейности посочени в т. 13.1 от Условията за кандидатстване. 

Договорът за управление и контрол се сключва с лице, което е предвидено да 

осъществява управленски и контролни функции върху дейността на сътоветното 

дружество, т.е лице, което действа в качеството му на управител.  

Във връзка с горепосоченото и предвид това, че по проекта не са предвидени 

дейности по управление на проекта, както и разходи за управленски (ръководен) 

персонал, не е допустимо финансиране  на разходи по ДУК. 

26.  11.02.2016 г. Здравейте, 

 

Във връзка с отворена процедура „Подкрепа за разработване на иновации от 

стартиращи предприятия“ имам следните въпроси: 

 

1. Относно регионалната приоритизация на проекти: Има голяма неяснота 

относно това кое се счита за място на изпълнение на проекта/място на 

осъществяване на дейностите/място с най-голям дял на заложените 

дейности, когато се касае за ИКТ технологии. 

 

Да вземем следния пример: Фирма е регистрирана в Пловдив и иска да 

разработи софтуерна иновация. За тази цел тя наема програмист/и. 

Направените в рамките на проекта разходи са за заплати на програмиста/ите, 

пазарни анализи, маркетингови стратегии, сървър. Програмистът може да 

работи от всякъде и по закон фирмата не е задължена да осигури работно 

място на работника, ако дейността не го изисква, т.е. той не е позициониран 

никъде. За изготвяне на пазарния анализ фирмата наема изпълнител от 

Бургас, а за изготвяне на маркетинговата стратегия фирмата наема 

изпълнител от Варна. Сървърът е разположен в София. 

 

Пита се къде е мястото на изпълнение на проекта? Все пак в ИСИС една от 

приоритетните области е ИКТ, така че трябва да има решение за подобни 

казуси. Ще помоля за точен отговор по дадения пример, а не за препращане 

към текстове от насоките. 

 

1. При оценка на проектните предложения по критерий „Регионална 

специализация съгласно ИСИС“ и критерий „Регионална приоритизация за 

проекти, изпълнявани на територията на СЗР“ за район на изпълнение на проекта 

ще се приема районът с най-голям дял на заложени разходи в бюджета. При 

разходите за възнаграждения следва да се има предвид адресът/мястото на 

месторабота, посочен в съответния трудов договор. Това място/адрес следва да 

се посочи и в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“ на т. 1 

„Основни данни“ от Формуляра за кандидатстване и впоследствие да бъде 

избрано при попълване на т. 5 „Бюджет“. По отношение на разходите за външни 

услуги и ДМА кандидатите трябва да посочат в т. 1 „Основни данни“ от 

Формуляра за кандидатстване мястото на извършване на услугата/инвестицията, 

като това място не зависи от местонахождението на избрания изпълнител, още 

повече, че на етап подаване на проектно предложение потенциалният изпълнител 

все още не е известен.  

Следва да имате предвид, че описанието на проекта (Формуляр за 

кандидатстване и техническа спецификация) е приложение към 

Административния договор за предоставяне на БФП, като във връзка с 

мониторинга на проектите ще бъдат осъществявани проверки на място. 

2А/ В т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да опишат 

екипа на кандидата, който ще участва в изпълнението на проекта и е обект на 

оценка по Раздел II „Иновативен капацитет на екипа на кандидата и степен на 
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2. Относно  т.II.1 от Критериите за оценка: „Членовете на екипа са участвали 

общо през последните 3 години в изпълнението на договори, свързани с 

разработване на иновации на стойност >60% от заявената БФП по проекта“: 

 

А) Кои членове се има предвид? Всички ли (тъй като пише „членовеТЕ“)? 

Ако не всички – колко от тях? 

 

Б) Тези договори само по ОПРКБИ ли трябва да са? Ако в договора не пише 

изрично думата „иновация“ как разбираме, че предметът е бил такъв? 

Участие в проекти, финансирани от акселератори като „Eleven” отговарят ли 

на критериите? 

 

Още веднъж ще помоля за конкретни отговори по така зададените въпроси. 

Благодаря предварително за отделеното време! 

 

Поздрави, 

Подател: Ана Паскалева 

Ел. поща: paskaleva.mailbox@gmail.com 

техническа готовност“ (вкл. по критерий „Опит на екипа на кандидата в 

изпълнението на сходни дейности“) от критериите за техническа и финансова 

оценка, като представят информация за опита в изпълнението на сходни 

дейности и образователно-квалификационно ниво на екипа. Екипът на кандидата 

може да включва управителите, съдружниците, служителите наети на трудов 

договор в предприятието-кандидат към датата на подаване на проектното 

предложение и/или експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор 

в рамките на един месец след сключване на административния договор за 

безвъзмездна финансова помощ. 

В допълнение, моля вижте отговор на въпрос 19, т.10. 

2Б/ Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят изискване 

относно източника на финансиране на съответните договори. Условието е те да 

са свързани с разработване на иновации на определена стойност от заявената 

БФП по проекта. За да удостоверят съответствието с посочения критерий, 

кандидатите следва да представят документи, доказващи наличието на 

професионален опит на екипа на кандидата в изпълнението на договори, сходни 

с дейностите, за които се кандидатства. 

Допълнително, моля, вижте разясненията на УО по въпроси № 3, 4 и 10, т. 2.2. 

27.  11.02.2016 г. Здравейте, 

 

Във връзка със процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване 

на иновации от стартиращи предприятия“ имам следните въпроси: 

 

1. В критериите за техническа и финансова оценка, раздел II, точка 1 „Опит 

на екипа на кандидата в изпълнението на сходни дейности”, е посочено 

„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”. Така разписан критерият, предвид и 

документите, които трябва да представят този опит (референции, договори, 

трудови книжки), разглежда хипотезата, при която членовете на екипа са 

работили на трудов или граждански договор в организация, разработвала в 

миналото иновация. Във връзка с това имам следните въпроси: 

1. Моля, вижте разясненията на УО по въпроси № 3, 4 и 10, т. 2.2. 

2. Думата „общо“ във формулировката на подкритериите на критерий „Опит на 

екипа на кандидата в изпълнението на сходни дейности“ означава, че при 

извършване на оценката ще бъде взет предвид сумарният опит на екипа на 

кандидата, т.е. цялостния опит на този екип. 

3. В т. 14.2 „Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване по настоящата 

процедура изрично е посочено, че разходите за възнаграждения са допустими за 

квалифициран персонал, нает единствено на трудов договор. 

4. Като източник на проверка по критерий „Степен на техническа готовност за 

разработване на иновацията“ ще се използва информацията, посочена от 

кандидатите в т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ и т. 11 
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1.1. Ще се считали за опит в разработването на иновации, ако членовете на 

екипа са работили по свои собствени иновативни проекти, изпълнявани в 

рамките на други фирми, в които те са собственици. В този случай, с какви 

документи трябва да бъде доказан опитът? Могат ли да бъдат представени 

извлечения от счетоводната система на другата фирма за заприхождаване на 

разходи, свързани с разработваната иновация? 

 

1.2. Ако член на екипа на кандидата в качеството си на физическо лице е 

разработвал иновация, за която има наличен прототип, може ли да се 

представи оценка от лицензиран изпълнител, доказваща стойността на 

разработения прототип, подкрепена със становища/оценки от компетентни 

организации  или хабилитирани лица в областта на иновацията, че 

въпросния прототип представлява иновация? 

 

2. Тъй като за мен не е ясна формулировката „Членовете на екипа са 

участвали общо” в точка 1, към раздел II от техническата и финансова 

оценка, моля потвърдете дали аналогично да следващия пример ще се 

преценява дали кандидатът покрива съответния критерий: 

 

Екипът на кандидата се състои от три лица. Две от тях, през последните 3 

години са участвали в два независими един от друг проекти за разработка на 

иновации. Едното лице е участвало в проект за разработка на иновация на 

стойност 200 хил. лв., а другото лице в проект за разработка на иновация на 

стойност 100 хил. лв.. Проектът, който ще бъде подаден по схема 

BG16RFOP002-1.002 ще заяви безвъзмездно финансиране от 390 хил. лв. . 

Въпросът ми е - покрива ли кандидатът в описания пример, изискването че, 

„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” и ще получи ли максималните 

възможни 10 броя точки? Ако не, защо? 

 

3. Новосъдзададена фирма е собственост на няколко физически лица, които 

са действащи адвокати. Самият проект изисква тяхната пряка експертна 

работа, свързана  с разработваната иновация. Според Законa за адвокатурата, 

адвокатите нямат право да сключват трудови договори. В този случай, 

„Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ 

от Формуляра за кандидатстване. 
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възможно ли е лицата, които са и адвокати да сключат граждански договори 

с фирмата си и този разход да бъде съфинансиран по процедурата? Ако не, 

как биха могли да получат възнаграждение за работата си по проекта? 

 

4. С какви документи се доказва достигнато ниво на технологична 

готовност? Те трябва ли да бъдат предадени за оценка? 

 

С уважение, 

 

Подател: Павлина Ветрилова 

Ел. поща: office@evroprogrami.com 

28.  11.02.2016 г. Здравейте, 

Във връзка с отворената Процедура "Подкрепа за разработване на иновации 

от стартиращи предприятия" имаме следния въпрос: Как се доказва ниво на 

технологична готовност и по-конкретно, по какъв начин може да се докаже, 

с какви документи: 

Концепция доказана с експеримент /TRL3 / и  

Прототип, демонстриран в операционна среда /TRL 7/ 

 

С уважение:  

Подател: С. Попова 

Ел. поща: sm.popova@gmail.com 

Като източник на проверка по критерий „Степен на техническа готовност за 

разработване на иновацията“ ще се използва информацията, посочена от 

кандидатите в т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ и т. 11 

„Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ 

от Формуляра за кандидатстване. 

29.  11.02.2016 г. Здравейте 

Имам въпрос относно програма 

 

„ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ“ може ли да кандидатства ново регистрирани/ тази година 

регистрирани/ фирми. 

 

Благодаря предварително за отоговора 

 

Поздрави, 

Подател: Костадин Богданов 

Ел. поща: kgbogdanov@gmail.com 

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, която е 05 май 2016 г., т.е. кандидатите 

следва да са регистрирани в Търговския регистър след 01.01.2014 г. 

30.  12.02.2016 г. Уважаеми господине/госпожо, 

 

Документите за образователно-квалификационното ниво на екипа на кандидата 

следва да удостоверят, че членовете на този екип притежават релевантно 
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Представлявам стартиращо предприятие, което възнамерява да кандидатства 

по Процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации 

от стартиращи предприятия“ от ОПИК 2014-2020 с краен срок за подаване 

на проектни предложения 05 май 2016 г. Проектното предложение ще бъде 

свързано с разработване на иновативен хранителен продукт. В тази връзка 

бих искал да задам следния въпрос: 

 

По какъв начин се дефинира понятието „областта на разработваната 

иновация“, когато става дума за експертизата на членовете на екипа на 

съответен кандидат по процедурата (вж. напр. критерий № 13 на стр. 4 от 

Приложение Й „Критерии и методология за оценка на проектни 

предложения“)? И по-конкретно, коя е „областта на разработваната 

иновация“, когато става дума за проектно предложение, свързано с 

разработване на иновативен хранителен продукт? 

 

 

Предварително благодаря за разясненията! 

 

С уважение, 

Подател: Тодор Тодоров 

Ел. поща: todorov.td@gmail.com 

образование, съотносимо към сферата на разработваната иновация. В конкретния 

случай, това биха могли да бъдат дипломи за придобита степен по специалности 

в областта на хранително-вкусовата промишленост. 

Допълнително, проектите следва да са съобразени с критериите за 

недопустимост на кандидатите (т. 11.2 от Условията за кандидатстване) и по-

специално демаркацията с ПРСР и ограниченията за предприятията от секторите 

на рибарството и аквакултурите, първичното производство на селскостопански 

продукти, преработката и търговията със селскостопански продукти. 

31.  12.02.2016 г. Уважаеми Дами и Господа, 

 

Имаме следният въпрос по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за 

разработване на иновации от стартиращи предприятия" свързан с казуса, 

пред който сме изправени, а именно за обхвата на приоритетните 

направления на тематичните области на Иновационната стратегия за 

интелигента специализация (ИСИС). 

 

Иновацията, с която наш член ще кандидатства за безвъзмездно 

финансиране по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване 

на иновации от стартиращи предприятия" е следната: „Разработване на 

технологична система за извличане на химични елементи от подземни 

минерални води /йод/“. Технологията е свързана с чувствително понижаване 

себестойността на произведения продукт, за който има голям дефицит в 

световен мащаб и който намира своето естествено приложение в 

Изпълнението на проектите по настоящата процедура следва да води до 

разработване на иновационен продукт (стока или услуга) или иновационен 

процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните 

области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС).  

Сред приоритетните направления в тематична област „Индустрия за 

здравословен живот и биотехнологии“ е изведено и „производство на 

инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и 

терапия и/или участие в над-национална производствена верига“, като проекти, 

които разработват иновации в рамките на това приоритетно направление са 

допустими за подкрепа по процедурата. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно това доколко един 

проект попада или не в дадена тематична област на ИСИС, съответно дали 

проектът е допустим ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия 
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медицината: производство на лекарства, рентгенови контрастни вещества и 

изотопи за диагностика и лечение, йодофориибиоциди, добавки към храни за 

хора и животни. През 1990 година СЗО провъзгласяват дефицит на йод като 

критически значим и глобален проблем касаещ здравето на всички слоеве на 

населението (http://apps.who.int/iris/handle/10665/120014). 

 

В условията за кандидатстване са изброени приоритетните направления от 

ИСИС и по-специално в тематична област индустрия за здравословен живот 

и биотехнологии е изброено приоритетно направление (стр.15): 

 „-  производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и 

дентална диагностика и терапия и/или участие в над национална 

производствена верига“. 

 

Бихме искали да получим Вашето официално становище дали така 

описаната иновация попада в цитираното по-горе приоритетно направление 

от ИСИС? 

 

Надявам се, че ще успеете да дадете в разумни срокове своето официално 

становище по гореизложения казус, тъй като срокът за кандидатстване по 

процедурата вече тече! 

 

Подател: Ивайло Янков 

Ел. поща: info@babep.org 

орган, която ще разполага с цялата специфична информация относно проектно 

предложение. 

32.  13.02.2016 г. Здравейте, 

във връзка с кандидатстването по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа 

за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ се натъкнахме на 

следния проблем: 

Предприятието, което ще кандидатства е създадено през 2015 г. и няма 

реализирани приходи. Има само разходи, които са покрити от основния 

капитал на собственика. 

От НСИ отказват да издадат удостоверение за код на икономическа дейност, 

защото за 2015 г. в Отчета за приходи и разходи няма посочени Нетни 

приходи от продажби. (от НСИ има официално писмо) 

С какъв документ или по какъв начин да се докаже код на икономическа 

дейност на предприятието? 

 

В конкретния случай, съответствието с изискването, че кандидатът не 

осъществява основната си икономическа дейност в недопустимите сектори 

съгласно т. 11.2 от Условията за кандидатстване ще бъде извършено съобразно 

кода на основна дейност, вписан в Търговския регистър. Ако такъв не е посочен 

в заявлението за вписване на обстоятелства при регистрация на дружеството, 

следва да бъде поискано ново вписване на промени към Агенция по вписванията. 
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Поздрави, 

Подател: Христослава Георгиева 

Ел. поща: hristoslava.georgieva@gmail.com 

33.  14.02.2016 г. Здравейте, 

във връзка с процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на 

иновации от стартиращи предприятия“ имам въпрос относно Критерии за 

оценка II. Иновативен капацитет на екипа на кандидата и степен на 

техническа готовност, 1. Опит на екипа на кандидата в изпълнението на 

сходни дейности 

 

Какви документи следва да бъдат представени за доказване на следното: 

 

Членовете на екипа са участвали общо през последните 3 години в 

изпълнението на договор/и свързани с разработване на иновации на стойност 

> х % от заявената БФП по проекта. 

 

Стойността на кои договори ще се взема предвид? На 

трудовите/гражданските договори на членовете на екипа? Ако този проект е 

вътрешен за дадена организация и е трудно да бъде остойностен, ще бъде ли 

взета под внимание сума, която съответния работодател посочи в 

съответната референция? 

 

Посочено е също така, че източникът за проверка ще бъде „Формуляр за 

кандидатстване, т. 9 „Екип“. Документи, доказващи наличието на 

професионален опит на екипа на кандидата в изпълнението на договори, 

сходни с дейностите, за които се кандидатства.“ 

 

От кои документи за оценителите ще бъде видна сумата на договорите, по 

които членовете на екипа са разработвали иновации? Дайте пояснения за 

„договори“ и какво се разбира под формулировката „..сходни, с дейностите, 

за които се кандидатства.“ 

 

Моля за детайлен отговор, тъй като това е критерии, носещ сериозен дял в 

оценката на проекта и е коректно кандидатите да са запознати с начина на 

оценяване, който оценителите ще прилагат. 

 

Моля, вижте разясненията на УО по въпроси № 3, 4 и 10, т. 2.2. 
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Благодаря предварително! 

 

Подател: Р. Иванова 

Ел. поща: infinandbeyo@gmail.com 

34.  15.02.2016 г. Здравейте,  

 

В хода на подготовка на проектно предложение по цитираната процедура, 

възникна следният казус: 

 

Аз съм съдружник, част от екипа на фирма Х, която е Кандидат по 

процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стратиращи 

предприятия”.  Регистриран съм като изобретател на полезен модел, който се 

притежава от фирма Y. Приема ли се, че допринасям по критерий 

„Придобити права по интелектуална собственост от кандидата, управителя 

и/или съдружниците”, като се има предвид, че съм един от съдружниците и 

като физическо лице съм изобретател на валиден полезен модел? 

 

Благодаря Ви за вниманието! 

 

С уважение, 

Подател: Царина Стефанова 

Ел. поща: tsarina.stefanova@gmail.com 

Както е видно от подкритериите по посочения критерий, при извършване на 

оценката по него ще се взима предвид дали предприятието кандидат, 

управителят и/или съдружниците му притежават валиден патент за изобретение 

или свидетелство за регистрация на полезен модел. В този смисъл, регистрацията 

на дадено физическо лице (съдружник в предприятието-кандидат) като 

изобретател на полезен модел, който се притежава от предприятие, различно от 

предприятието-кандидат, не удостоверява съответствието с този критерий. 

Придобиването на актива като времеви период зависи от плана на възлагане, 

който се описва във Формуляра за кандидатстване, а също и на етап изпълнение 

когато се представя подробен такъв. 

35.  15.02.2016 г. Здравейте, 

бих искал да знам, дали е допустимо физическо лице, съдружник в 2 

различни оод  да кандидатства със два различни проекта подадени от всяка 

от компаниите. Продуктите нямат нищо общо един със друг. И при 

положение, че се спечелят и 2та проекта има ли пречка да се изпъняват! 

 

Поздрави! 

Подател: Кирил Кирилов 

Ел. поща: kirilpk@gmail.com 

Следва да имате предвид, че 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). 

Преди сключване на административен договор, Управляващият орган ще 

извършва документална проверка за включени проекти в списъка с одобрените за 

финансиране проектни предложения/списъка с резервни кандидати за свързани 

предприятия, осъществяващи сходна дейност. В случай че бъде установено 

наличие на посоченото обстоятелство, ще бъде издадено Решение за отказ за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на всяко проектно предложение 
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от списъка с одобрени за финансиране проектни предложения, класирано след 

първото такова по точки, което също е включено списъка с одобрени за 

финансиране проектни предложения/списъка с резервни проектни предложения. 

36.  15.02.2016 г. Уважаеми господа, 

 

Моля да изясните следните въпроси, възникнали при прегледа на 

документация за участие в процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-

1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия““ 

(„Процедурата”): 

 

1. В Раздел 13.1.II от Условията за кандидатстване („Условията”) по 

Процедурата е записано, че „[в] случай че проектното предложение включва 

дейности по т. 5 - 8 по-долу, те следва да бъдат включени в плана за 

изпълнение на дейностите по проекта, съответно в бюджета на проекта (т. 7 

„План за изпълнение/Дейности по проекта“ и т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за 

кандидатстване) и тяхното изпълнение следва да стартира задължително 

след приключване на изпълнението и верификация от страна на УО на 

дейностите по т. 1 - 4. При включване на дейности по т. 5 - 8 по-долу в плана 

за изпълнение на дейностите по проекта, кандидатите следва да предвидят 

сроковете съгласно чл. 62, ал.1 от ЗУСЕСУФ, свързани с верификацията и 

плащането от страна на УО на подадените междинни отчети”. Това означава, 

че планът за действие, при наличието на една или повече от дейности 5-8, ще 

включва период от 90 дни, в които по проекта няма да бъдат изпълнявани 

дейности, предвидени по проекта, от вид 5-8. В този случай, 

възнаграждението на дадено лице, наето по проекта като експерт, 

изпълняващо елементи от дейности 1-4, както и елементи от дейности 5-8, 

ще бъде ли допустим разход по проекта, ако е реализиран в периода от деня 

приключване на дейности 1-4 до деня на верификация от страна на УО на 

дейности 1-4? 

 

2. Ако придобиването на даден актив по Проекта, се отнася както до дейност 

от вид 1-4, така и до дейност от вид 5-8, по какъв начин следва да бъде 

разчетено придобиването му, с оглед ограничението по отношение на 

започването на дейности 5-8, цитирано във въпрос № 1 по-горе? 

 

1. Разходите за възнаграждения на персонала нает за изпълнение на дейностите 

по проекта са допустими за срока на изпълнение на конкретните дейности по 

проекта, така както същите са заложени в т.7 „План за действие/Дейности по 

проекта“ на Формуляра за кандидатстване. В тази връзка и предвид изискванено 

дейности от 5-8 да стартират задължително след приключване на изпълнението и 

верификация от страна на УО на дейности от 1-4, разходите за възнаграждения в 

рамките на периода за верификацията от страна на УО на подадените междинни 

отчети за изпълнение на дейностите по т. 1-4 са недопустими за финансиране по 

процедурата и не следва да се включват в бюджета на проекта, което не 

ограничава бенефициентите да извършат тези разходи за собствена сметка. 

2. Възможно е закупуването на даден актив да допринася за изпълнението на 

повече от една от допустимите дейности по настоящата процедура. В този 

случай, при попълването на данните в т. 7 от Формуляра за кандидатстване за 

втората дейност, към чието изпълнение допринася закупуването на актива, в 

полето „Стойност“ не следва да се посочва стойността на този актив, тъй като 

стойността му следва вече да е посочена в полето при попълването на първата 

дейност. 
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Предварително Ви благодаря за разясненията! 

 

С уважение, 

 

Подател: Марин Башев 

Ел. поща: marin.bashev@abv.bg 

37.  16.02.2016 г. Здравейте дами и господа експерти, 

В процеса на подготовка на нашето проектно предложение по тази 

процедура възникнаха следните въпроси: 

 

1. По какъв начин и/или с какви документи ще се доказва нивото на TRL на 

етап кандидатстване, или ще бъде само с декларативен характер? 

 

2. Ако в проектното предложение сме включили дейност 3 (защита на 

интелектуалната собственост), конкретно защита на полезен модел, като 

заявката сме подали в рамките на времетраенето на проекта, но патентното 

ведомство откаже да издаде такава регистрация в рамките на проекта или 

след приключването му по независещи от нас причини и не по наша вина  

(напр. някой в света е регистрирал междувременно подобен патент или 

полезен модел два месеца преди нас), то какви ще бъдат последствията от 

това: 

 

- ще трябва ли да върнем всички средства получени по проекта (проектът се 

счита за неизпълнен) или 

 

- ще трябва ли да върнем само средствата за тази дейност  (само тази 

дейност се счита за неизпълнена) или 

 

- няма да подлежим на санкция? 

 

Предварително благодаря за съдействието! 

 

Успех на всички кандидатстващи! 

 

Подател: Дарина Колева 

Ел. поща: darina_koleva@abv.bg 

1. Като източник на проверка по критерий „Степен на техническа готовност за 

разработване на иновацията“ ще се използва информацията, посочена от 

кандидатите в т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ и т. 11 

„Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ 

от Формуляра за кандидатстване. 

2. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят изискване 

относно задължително придобиване от кандидата на правата по интелектуална 

собственост, за които е предвидена защита като част от дейностите по проекта и 

възстановяване на предоставените от Управляващия орган средства, в случай на 

непридобиване на тези права.  

От друга страна, при описаната в запитването хипотеза не е ясно дали посочения 

подобен патент е действащ на територията на България и дали притежателят му 

няма да претендира нарушаване на правата му. От тази гледна точка, следва да 

имате предвид, че при разработването на иновативните продукти (стоки или 

услуги) или процеси не трябва да се нарушават чужди права върху 

интелектуална собственост. Ненарушаването на чужди права върху 

интелектуална собственост се декларира с Декларация за ненарушаване на чужди 

права върху интелектуална собственост (Приложение Е към Условията за 

кандидатстване). В случай на одобрение на проекта, Декларацията за 

ненарушаване на чужди права върху интелектуална собственост (Приложение Е) 

става неразделна част от административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

В случай че по време на или след изпълнението на проекта възникне съдебен 

спор, касаещ правата върху интелектуална собственост върху продукта (стоката 

или услугата)/процеса, разработван чрез проект по настоящата процедура за 

подбор на проекти, то всички съдебни и произтичащи от съдебния спор разходи 
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се поемат от съответния бенефициент. В случай че съдебният спор приключи с 

влязло в сила съдебно решение за нарушаване на право върху интелектуална 

собственост от страна на бенефициента, то той е длъжен да възстанови 

предоставените по настоящата процедура средства със съответната законна 

лихва. 

 

38.  16.02.2016 г. Здравейте, 

 

Пиша ви във връзка със схема "Подкрепа за разработване на иновации от 

стартиращи предприятия". Планираме да кандидатстваме с екипа на нашия 

стартъп по въпросната схема, но възникнаха няколко въпроса: 

 

1) Патент  

На кандидата се дават допълнителни точки, ако има регистриран патент или 

полезен модел. Нашата компания има входирана регистрация за полезен 

модел от 05.02.2016г. Очаква се обаче тя да бъде финално одобрена след 6 

месеца. Можем ли да кандидатстваме със справка от Патентното ведомство 

за подадената регистрация или за валиден документ се приемат единствено 

издадени вече патенти и регистрации за полезен модел? 

 

2) Историческа справка за иновативни дейности 

От кандидата се изисква да докаже исторически опит по иновативни 

дейности - по възможност на стойност над 60% от стойността на проекта. 

Какъв тип документи се приемат за доказателство? Примерно, ако 

стойността на проекта ни е 400 000лв, а същността на проекта ни е 

"софтуерна разработка". В такъв случай достатъчно ли е да приложим 

счетоводна бележка, показваща, че сме получили над 300 000лв от заплати 

като софтуерни разработчици в софтуерна компания през последните 3 

години? 

 

3) Закупуване на ДМА 

За целите на нашата разработка имаме нужда от промишлен 3D принтер. За 

съжаление такъв не се продава в България. В такъв случай приема ли се за 

разход закупуването на техника (ДМА) от чужбина? 

1. Документите, доказващи съответствието с критерий „Придобити права по 

интелектуална собственост от кандидата управителя и/или съдружниците“ са 

валиден патент за изобретение или валидно свидетелство за регистрация на 

полезен модел, т.е. тези документи следва вече да са издадени от съответното 

ведомство. 

2. 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 
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Благодаря предварително за отделеното време! 

 

Подател: Мирослав Джоканов 

Ел. поща: mdzhokanov@ablebulgaria.org 

работодател/организация. 

По отношение на служителите наети на трудов договор в предприятието-

кандидат към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът следва 

да представи съответните трудови договори, сключени с тези служители. 

В допъленние, вижте разяснението на въпрос № 3. 

3. По настоящата процедура за безвъзмездна помощ няма ограничения относно 

произхода на придобиваните активи. 

39.  16.02.2016 г. Във връзка с условията на обявената процедура за подбор на проекти, имаме 

следните въпроси: 

1. Допустим кандидат ли е новосъздадена фирма през 2016 г., ако 

управителят и едноличен собственик притежава друга фирма със същия 

предмет на дейност? 

2. Допустим разход ли е закупуването на моторно превозно средство 

(мотоциклет) с цел чрез реконструкцията му на база иновационна 

технология, да се създаде прототипа, предмет на разработвания по проекта 

иновационен продукт? 

(Пояснение: иновацията изисква наличие на базов стандартен мотоциклет, 

части на който се модифицират, добавят се нови технологични решения, за 

да се изготви прототипа на иновативния продукт) 

3. Допустимо ли е по проекта да се наемат експерти за администриране на 

проекта – например финансов експерт и технически сътрудник? 

 

Подател: П. Върбанова 

Ел. поща: varbanova@elleya.eu 

1. Моля, вижте разяснението на УО по въпрос № 35. 

2. По настоящата процедура е недопустимо закупуване или наемане на 

транспортни средства и съоръжения. 

3. По настоящата процедура са допустими разходи за възнаграждения 

единствено на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на 

дейностите по проекта. В този смисъл, посочените разходи за наемане на 

експерти за администриране на проекта са недопустими за финансиране. 

40.  16.02.2016 г. Уважаеми господине/госпожо, 

 

Във връзка с условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-

1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, 

в „Критерии и методология за оценка на проектни предложения“, при оценка 

по показател „Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата“ 

е записано: 

 

„Поне 50 % от членовете на екипа на кандидата са с квалификационно ниво 

За да получи дадено проектно предложение максимален брой точки по 

посочения критерий, поне 50 % от членовете на екипа на кандидата трябва да са 

с квалификационно ниво 7 по НКПД (образователно- квалификационна степен 

“магистър“) и поне един от тях трябва да притежава образователна и научна 

степен "доктор" (или по-висока степен) в областта на разработваната иновация. В 

конкретния случай и двете условия са изпълнени. 
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7 по НКПД (образователно- квалификационна степен “магистър“), като поне 

един от тях притежава образователна и научна степен "доктор" (или по-

висока степен) в областта на разработваната иновация.“ 

 

Въпрос: В случай, че екипът на кандидата се състои от двама души - един 

член притежаващ образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и 

един член притежаващ степен „доктор“, счита ли се условието за изпълнено, 

имайки предвид, че членът на екипа притежаващ степен „доктор“ притежава 

и магистърска степен в областта на разработваната иновация. 

 

Предварително благодаря за отговора, 

 

Подател: Вяра Илиева 

Ел. поща: viara.ilieva@outlook.com 

41.  16.02.2016 г. Уважаеми господа, 

 

Моля да изясните следният въпрос, възникнал при прегледа на 

документация за участие в процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-

1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия““ 

(„Процедурата”): 

 

Във връзка с отговори №№ 4 и 10.2.2 на въпроси по Процедурата, моля да 

поясните дали под „сходни” дейности в източник на информация за 

критерий „Опит на екипа на кандидата в изпълнението на сходни дейности” 

от ТФО по Процедурата се има предвид: 

 

а. дейности, сходни с вида дейности 1-9  (частично или изцяло включени от 

кандидата) от Раздел 13.1.II Допустими дейности от Условията за 

кандидатстване („Условията”) по Процедурата, т.е. извършване на приложни 

научни изследвания, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии и 

т.н. (т.е. без задължително обвързване с тематичната област, в рамките на 

която попада разработваната по проекта иновация) или 

 

б. дейности, сходни с обхвата на Раздел 13.1.I.1 Тематични области от ИСИС 

от Условията по Процедурата и съответно с елемента/ите от обхвата на 

съответната тематична област от ИСИС, в рамките на която попада 

Под „сходни с дейностите, за които се кандидатства“ следва да се разбират 

дейностите, свързани с разработване на иновацията по проекта, т.е. тези, 

попадащи в обхвата на съответната тематична област от ИСИС (в рамките на 

която попада разработваната по проекта иновиция). 
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разработваната по проекта иновиция? 

 

Предварително Ви благодаря за разясненията по двете хипотези по букви а и 

б по-горе! 

 

С уважение, 

Подател: Марин Башев 

Ел. поща: marin.bashev@abv.bg 

42.  17.02.2016 г. Здравейте,  

Във връзка с отворената за кандидатстване Процедура "Разработване на 

иновации от стартиращи предприятия" по ОПИК. Кандидастваме за 

създаване на иновативен продукт- прототип, като за целта е необходимо да 

закупим по Процедурата  ДМА- машина, която ще изработи прототипа, 

който представлява самата иновация по проекта. Въпросът ни е след  

изработването на прототипа,  реализацията и отчитането на проекта,  

закупената по процедурата машина допустимо ли е да бъде включена в 

технологичния цикъл на предприятието за изработването и продажбата на 

създадения вече иновативен продукт? 

С уважение:  

Подател: С.Димчева 

Ел. поща: dim4eva@abv.bg 

Допустими по настоящата процедура са разходи за придобиване на машини, 

съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, 

необходими за изпълнението на дейностите по проекта, така както са посочени в 

т. 13.1.II от Условията за кандидатстване. Тези активи следва да бъдат 

използвани единствено в 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, както и да останат свързани с проекта, за който е 

предоставена помощта, за срок от минимум пет години или три години в случай 

на МСП.  

Условията за кандидатстване по процедурата не поставят ограничение относно 

включването на придобития актив в технологичния цикъл на предприятието-

кандидат. 

43.  17.02.2016 г. Здравейте! 

 

Бихме искали  да попитаме дали по процедурата ще се признава кандидат 

фирма, която до този момент е регистрирана в селска община, но имаме 

намерение да преместим седалището и в голям град, допустим по 

оперативната програма. Като време е регистрирана след 1 януари 2014 

година. 

 

Подател: Цветомир Павлов 

Ел. поща: foxy12007@gmail.com 

Следва да имате в предвид, че съгласно Условията за кандидатстване по 

процедурата с оглед избягване на припокриването на интервенциите между 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата 

процедура за подбор на проекти не могат да получават: 

- микро предприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 

предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на 

селски район, съгласно определението  в т. 8.1 „Описание на общите условия“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и са заявили 

за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на 

територията на селските райони в Република България. Списък на селските 
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райони е даден в Приложение П към Условията за кандидатстване. 

Видно от гореописаното, за да бъде един кандидат недопустим по настоящата 

процедура следва кумулативно към датата на кандидатстване  да са изпълнени и 

трите критерия- дружеството-кандидат да е микро предприятие, което да има 

седалище на територията на селски район и да е предвидил дейности за 

изпълнение по проекта отново на територията на селски район, т.е. за останалите 

категории кандидати – малко, средно и голямо предприятие това ограничение не 

е релевантно. 

44.  17.02.2016 г. Във връзка с Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 

„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ имам 

следните 

въпроси: 

 

1)Ако управителят на предприятието -кандидат по процедурата е 

кандидатствал по друга програма или процедура с друго предприятие, на 

което е управител, от кой профил следва да се подаде проекта по настоящата 

процедура- от вече направения от него профил  или нов профил, 

регистриран за предприятието, с което кандидатства по настоящата 

процедура? 

 

2)Как ще се определи основната икономическа дейност на кандидатите, 

които нямат приключена финансова година и кода им не е отбелязан в 

търговския регистър? Какво трябва да направи кандидатът в този случай? 

 

3)В  тематична област- индустрия за здравословен начин на живот и 

по-конкретно персонана медицина,диагностика и индивидуална терапия, 

лечебни и лекарствени форми и средства, спада ли като лечебна форма - 

нов метод на лечение на пациенти? 

 

4)Под инвестиция само ДМА и ДНА ли се разбира или това са всички 

разходи по проекта, включително заплати, разходи за материали и 

консумативи? Ако това са всички разходи, тези за материали и консумативи 

също ли може да бъдат увеличени с до 10% и заложени в бюджета? 

 

1. Препоръчително е проектното предложение да се подава от профила на 

кандидата, а не от друг профил, тъй като впоследствие именно този профил ще 

бъде използван за комуникация с Управляващия орган и за отстраняване на 

забелязани неточности по време на оценката на проектните предложения. По 

време на етап „Оценка на проектно предложение“ комуникацията с кандидата и 

редакцията на забелязани неточности по подаденото проектно предложение ще 

се извършват електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е 

подаден съответния проект и промени на посочения профил (вкл. промяна на 

имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими. 

2. В Условията за кандидатстване по процедурата изрично е посочено, че по 

отношение на кандидати, които нямат приключена  финансова 2015 година или 

не са осъществявали дейност през тази година, съответствието с изискването, че 

не осъществяват основната си икономическа дейност в недопустимите сектори 

съгласно т. 11.2, ще бъде извършено съобразно кода на основна дейност, вписан 

в Търговския регистър. 

Моля, вижте разясненията на УО по въпрос № 32. 

3. Сред приоритетните направления в тематична област „Индустрия за 

здравословен живот и биотехнологии“ е изведено и „персонална медицина, 

диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства“, 

като проекти, които разработват иновации в рамките на това приоритетно 

направление са допустими за подкрепа по настоящата процедура. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно това доколко един 
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5)Може ли кандидат да подаде повече от един проект , като се съобрази с 

правилата на режим de minimis? 

 

6)Какво влиза в определението - СМР ? Влиза ли в определението сглобяема 

конструкция, която не е прикрепена постоянно към земната повърхност и 

може да бъде преместена или премахната? Задавам въпроса, защото е 

възможно тази конструкция да бъде разработена като прототип или да е 

част от прототип. 

 

7)Какво се има впредвид под пилотна линия? 

 

8)Дейностите от т.1 до т. 4 в такава последователност ли трябва да са 

поставени във времевия график на проекта или може да бъдат поставени по 

преценка на кандидатът? 

 

9)Допустимо ли е по Дейност 1, описана в насоките, да се включи само 

наемането на  квалифициран персонал и да се закупи ДМА, с цел 

извършването на изследване и анализи на приложимостта на нова услуга или 

трябва да се извърши задължително някакво тестване или изследване? 

 

10)Може ли тестването на услугата да се включи в Дейност 4, от насоките, 

като се използват вече наетите специалисти и закупеното оборудване по 

Дейност 1,описана в насоките? 

 

11) Какво се разбира под материали и консумативи? Това всички КМА ли 

са? 

 

12)За наетите членове и експерти в екипа, извън квлифицирания персонал 

също ли е допустима заплата до 2600 лв.(МОД)?Квалифицираният персонал 

част от екипа на проекта ли трябва да бъде? 

 

С уважение: 

Подател: Минчев 

Ел. поща: office@primusbg.com 

проект попада или не в дадена тематична област на ИСИС, съответно дали 

проектът е допустим ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия 

орган, която ще разполага с цялата специфична информация относно проектно 

предложение. 

4. Възможността за увеличаване с до 10% на стойността на заложените в 

бюджета на проекта разходи се отнася единствено за разходите за закупуване на 

активи (ДМА и ДНА), с оглед определяне на реалистичността на които, 

кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване оферта и/или 

извлечение от каталог на производители/ доставчици и/или проучване в интернет 

за всяка отделна инвестиция в активи. 

5. В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно 

проектно предложение  при съобразяване на изискванията по т. 9 от Условията за 

кандидатстване. В случай че един и същи кандидат е подал повече от едно 

проектно предложение, Оценителната комисия разглежда само последното 

постъпило проектно предложение, а предходните се считат за оттеглени. 

6. По настоящата процедура са недопустими дейности и разходи са строително-

монтажни работи (СМР), което не поставя ограничение иновацията, която се 

разработва в рамките на проектното предложение да представлява „сглобяема 

конструкция“, при спазване на всички изисквания и условия по процедурата. За 

целта са допустими разходи за възнаграждения, придобиване на ДМА и ДНА, 

външни услуги и т.н. 

Следва да имате предвид, че активите, придобити със средства по проекта, 

следва да бъдат използвани единствено в 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, както и да останат свързани с проекта, за 

който е предоставена помощта, за срок от минимум пет години или три години в 

случай на МСП. 

7. Допутими по процедурата са разходи за създаване и тестване на прототипи и 

пилотни линии, като подкрепата за пилотни линии е с цел утвърждаване на 
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технологията и продукта в промишлени условия и по-голяма интеграция. 

8. Съставянето на плана за действие и като цяло на проектното предложение е 

изцяло по преценка на кандидата, в зависимост от спецификата и целите на 

проекта.  

Следва да имате предвид, че проектът представлява съвкупност от 

взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и 

цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до 

постигането на конкретни количествено-измерими резултати. 

Допълнително, реалистичност на плана за действие по проекта е предмет на 

оценка по време на техническата и финансова оценка на проектното 

предложение. 

9. Дейност 1 по настоящата процедура е формулирана експлицитно, като тя 

трябва да е свързана с извършване на приложни научни изследвания, тествания, 

изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с 

разработването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес. При 

описание на дейността в т. 7 от Формуляра за кандидатстване, кандидатите 

следва да посочат по какъв начин ще бъде изпълнена дейността, вкл. 

необходимите средства/разходи за това. Моля, запознайте се с Приложение А 

към Условията за кандидатстване. 

10. Дейност 4 по настоящата процедура трябва да е свързана със създаване и 

тестване на прототипи и пилотни линии. Моля, вижте т. 9 по-горе. 

11. По настоящата процедура е недопустимо закупуване и/или доставка на 

ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси 

(суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за 

производството, резервни части), с изключение на консумативи и материали, 

необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии - само в 

случай че създаването и тестването се извършва от кандидата. 

12. Допустими по процедурата са разходи за възнаграждения (вкл. здравни и 

осигурителни вноски за сметка на работодателя) единствено на квалифициран 
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персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта. 

45.  17.02.2016 г. Здравейте, 

 

искам да попитам къде мога да намеря публикувани въпроси и отговори по 

отворена процедура за кандидатсване BG16RFOP002-1.002 - Подкрепа за 

разработване на иновации от стартиращи предприятия. 

 

Благодаря  

 

Подател: Илонка Христова 

Ел. поща: kostadin.yanchev91@abv.bg 

Отговорите на въпросите на кандидатите по процедурата се публикуват на 

интернет страницата на Управляващия орган - www.opcompetitiveness.bg (раздел 

„Отворени процедури за кандидатстване ОПИК 2014-2020“, процедура 

„BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи 

предприятия“, поле „Въпроси и отговори“ в горния десен ъгъл на екрана), както 

и в ИСУН 2020. 

46.  18.02.2016 г. Уважаеми Дами и Господа, 

 

във връзка с BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ имам следните въроси: 

 

Каква е дефиницията на иновативен продукт в компютърните технологии? 

 

Например: проект за изграждане на мобилно приложение което оптимира 

управлението на логистиката в дадено предприятие реализирано с най-

новите технологии в областа би ли било успешен кандидат по тази 

програма? 

 

Трябва ли тези технологии да бъдат разработени/изобретени в рамките на 

проекта или може да се използват вече познати от скоро мотоди разработени 

от други фирми като Google, Microsoft, Apple и т.н.? 

 

Предварително Ви благодаря 

 

С уважение 

Подател: Васил Съртонев 

Ел. поща: vasil.sartonev@gmail.com 

Общоприложимото определение за продуктова иновация по настоящата 

процедура е внедряване на стока или услуга, която е нова или значително 

подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това 

включва и значителните подобрения в техническите характеристики, 

компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при 

ползване или в някакви други функционални характеристики. Посоченото 

определение е съгласно Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e édition © 

OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005). 

В допълнение, Насоките за кандидатстване изискват изпълнението на проектите, 

подкрепени по процедурата, да водят до разработване на продукт (стока или 

услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на 

ИСИС. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно това дали даден 

проект е допустим за финансиране по процедурата ще бъде взето от 

Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с цялата 

специфична информация относно проектно предложение. 

47.  18.02.2016 г. Привет, 

Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за 

разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и публикуваната 

Както е видно от подкритериите по посочения критерий, при извършване на 

оценката по него ще се взима предвид дали предприятието кандидат, 

управителят и/или съдружниците му притежават валиден патент за изобретение 
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информация относно критериите и методологията за оценка на проектните 

предложения моля да дадете разяснение във връзка с тълкуването на 

„Наличие на придобити права по интелектуална собственост от кандидата 

управителя и/или съдружниците му“. 

Ако един от съдружниците в предприятието е автор на валиден патент за 

изобретение, но заявител е компания различна от кандидатстващото 

предприятие, то може ли да се приеме това за наличие на придобити права 

по интелектуална собственост. Все пак авторът на патента е носител на 

иновативната идея и разработването и, което е достатъчно доказателство 

за  иновативен капацитет и степен на техническа гоовност на кандидата. 

Наясно сме, ме не могат да се дават разяснения, които съдържат становище 

относно качеството на конкретно проектно предложение, но смятаме, че 

въпроса ни е насочен по скоро до тълкуване на критериите и методологията 

за оценка на проектните предложения. 

 

Поздрави! 

Подател: Теодора Рускова 

Ел. поща: t.ruskova@eiisa.eu 

или свидетелство за регистрация на полезен модел. В този смисъл, когато дадено 

физическо лице (съдружник в предприятието-кандидат) е автор на  валиден 

патент за изобретение, който се притежава от предприятие (което е заявител), 

различно от предприятието-кандидат, не следва да се счита, че е налице 

съответствие с този критерий. 

48.  18.02.2016 г. Здравейте 

 

Имам следният въпрос относно НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по 

процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за 

разработване на иновации от стартиращи предприятия“ 

В " Т. 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите 2) 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." 

 

Предприятие, регистрирано в търговски регистър през 2016 г., НЯМА 

приключена финансова година съгласно изискванията на Закона за 

счетоводството.  

Определението за критерий за допустимост от УО по процедурата за подбор 

на проекти ,в Т.11.1. в документ Насоки за кандидатстване: "......които имат 

по-малко от три приключени финансови години" предполага ли възможно и 

единствено (императивно) тълкуване - една или две приключени финансови 

години?  

Допустими по настоящата процедура са кандидати, които имат по-малко от три 

приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни 

предложения, т.е. кандидатите следва да са регистрирани в Търговския регистър 

след 01.01.2014 г. и до 05 май 2016 г. В този смисъл, предприятие, което е 

регистрирано в Търговския регистър през 2016 г. и няма приключена финансова 

година е допустим кандидат по процедурата, при спазване на горепосоченото 

изискване и на останалите условия и критерии по процедурата. 
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Логиката на текста води към извод, че по-малко от три е една или две години 

и не допуска възможна хипотеза " да нямат приключена финансова година" 

или с други думи следва да имат най-малко една  приключена финансова 

година. 

 

Моля да дадете еднозначно тълкуване дали потенциален кандидат може да 

бъде юридическо лице, което  към крайната дата на прием на проектни 

предложения, по настоящата процедура, няма приключена дори една 

финансова година? 

Благодаря предварително, 

 

С уважение, 

Подател: Мария Сиракова 

Ел. поща: mariia.sirakova@gmail.com 

49.  18.02.2016 г. Здравейте, 

 

Моля да поясните и да дадете дефиниция на приоритетно направление: 

„Интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни 

градове“ на тематична област „Мехатроника и чисти технологии“.  

 

Благодаря предварително! 

 

С Уважение, 

Подател: Ст. Димитрова 

Ел. поща: dimitrova.std@gmail.com 

Идеята на идентифицирането на четирите тематични области и техните под-

области не се състои в даването на определения за същите, а очертаването на 

сфери, ниши, направления за интелигентна специализация, които дават по-

голяма свобода на фирмите да припознаят своята дейност в тях и да обосноват 

своето проектно предложение.  

Под „интелигентни домове” следва да се разбира унифицирана мрежа и система 

за контрол, която дава възможност за едновременно проследяване и управление 

на всички устройства в дома.  

Под "интелигентен град" (smart city) следва да се разбира град, който прилага 

високи технологии в различни области на градските дейности, които са 

интегрирани и оптимизирани с помощта на информационно-комуникационните 

технологии, за да отговорят на социалните и икономически потребности на 

обществото.  

„Интелигентните системи и уреди” трябва да се разбират като градивни елементи 

на интелигентните домове и градове. 

50.  18.02.2016 г. Уважаеми Господа, 

Все още нямам отговор на поставеният по-долу въпрос. 

Моля, за Вашето съдействие. 

Моля, вижте разясненията на УО по въпрос № 22. 
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С уважение, 

Подател: Жени Калчева 

Ел. поща: office@btcontrol.net 

 

Уважаеми Господа, 

  

Тъй като не успях да получа отговор на проведената вчера среща в гр. Варна, 

моля, за Вашият отговор на следният основен въпрос:  

Както Ви е известно новият регламент на ЕК с № 1407/2013 е силно 

прецизиран и много по-коректен от този на старият Регламент 1998/2006. 

Член едно, параграф едно от Регламент 1407/2013 изключва от приложното 

си поле помощите за предприятия, които осъществяват дейности в сектора 

рибарство и аквакултури, като изрично препраща към дейностите в обхвата 

на Регламент 104/2000.  

В текста на чл. 1 от последният регламент са дадени определения на лица 

производители и на рибни продукти. "Производител" означава физическо 

или юридическо лице използващо средства за производство за произвеждане 

на рибни продукти с цел първоетапното им предлагане на пазара.  

В точка 11.2. Критерии за недопустимост на кандидатите, буква А от 

Указанията за кандидастване по процедура BG16RFOP002-1.002 са посочени 

дейностите, които не са сред допустимите за процедурата. В първата 

подточка ясно се сочат дейностите в сектор рибарство и аквакултури. По-

надолу се указва на кандидатите, че могат да подават заявления в 

процедурата, ако лицата кандидатстват за дейности, попадащи в тематични 

области на ИСИС. Поставят се условия: 

1. безвъзмездната помощ по тази процедура да се предоставя само за 

дейностите, осъществявани в тематичните области на ИСИС; 

2. кандидата/бенефициента следва да води отделна счетоводна отчетност, 

която да гарантира отделяне на дейностите и/или разграничаване на 

разходите, така че дейностите в горепосочените сектори по буква А) да не се 

ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура. 

С оглед горните текстове на нормативните актове на ЕС и Указанията за 

кандидатсване по процедура BG16RFOP002-1.002, моля, за отговор на 

следният въпрос:  

Допустим кандидат ли е юридическо лице, което е регистрирано като 

производител на аквакултури при следните условия:  
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1. Съдружници в търговското дружество, в качеството си на физически лица 

са заявители на патент в Патентно ведомство на Република България за 

иновативна технология за отглеждане на аквакултура;  

2. Дружеството не осъществява търговска дейност по пласмент на пазар на 

реализиран/произведен продукт. Няма приходи от търговска дейност, което 

е видно от редовно воденото му счетовоство;  

3. Дружеството е концентрирало усилията си в създаване на производствен 

(полезен) модел на технологията от патента по т.1;  

4. Дружеството е в състояние да води отделна счетоводна отчетност на 

дейността си по реализация на проекта като евентуален бенефициент по 

ДБФП;  

5. Дружеството разполага с научен екип, който да приведе в действие 

производствен (полезен) модел на технологията по т.1;  

6. Като основна цел на проекта дружеството поставя регистрация на полезен 

модел в Патентно ведомство на Република България, правата по който в 

последствие да бъдат реализирани чрез лицензионен договор. Следователно 

недопустимите дейности на дружеството няма по никакъв начин да се 

ползват от безвъзмездната помощ, предоставяна по настоящата процедура.  

Моля, за експедитивност във вземане на становище по горният въпрос, с 

оглед кратките срокове за подаване на проекти предложения.  

Оставам с уважение,  

Жени Калчева 

51.  18.02.2016 г. Здравейте, 

 

В точка 6 са описани допустимите разходи за външни услуги - общо 7 

групи/тирета. 

 

Въпросът ми е продиктуван от казанато на информационния ден, че 

изработването на бизнес план задължително е външна услуга. В същото 

време от Насоките се разбира, че създаването и тестването на прототипи 

може да бъде изпълнено и от Екипа по проекта (и дори ще донесе точки на 

кандидата), въпреки че е записано именно в т.6 Разходи за външни услуги. 

 

Моля да посочите конкретно за всяка група от разходите в т.6 "Разходи за 

външни услуги" кои от тях задължително трябва да бъдат изпълнени като 

външна услуга и кои могат да бъдат извършени по преценка на 

Следва да имате предвид, че начинът на изпълнение на дейностите, които се 

включват в дадено проектно предложение по настоящата процедура, е по 

преценка на кандидата. Възможно е дейностите да бъдат изпълнени 

самостоятелно от кандидата, като за целта се предвидят съответните необходими 

разходи, напр. възнаграждения, придобиване на ДМА, ДНА и др. От друга 

страна, кандидатът може да възложи изпълнението на дейностите на външен 

изпълнител, т.е. да използва външни услуги. При описание на дейностите в т. 7 

от Формуляра за кандидатстване, кандидатите следва да посочат по какъв начин 

ще бъдат изпълнени тези дейности, вкл. необходимите средства/разходи за това. 

Моля, запознайте се с Приложение А към Условията за кандидатстване. 

Допълнително, 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 
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бенефициента не като външна услуга, а от Екипа му, описан в т.9, като част 

от задълженията им по проекта (за което разбира се ще получат 

възнаграждение, което е допустим разход по процедурата). 

 

Благодаря Ви предварително, 

 

Подател: Александра Иванова 

Ел. поща: alexandraltd@abv.bg 

създаване и тестване на прототипи и пилотни линии. 

52.  18.02.2016 г. Здравейте, 

имам въпрос относно процедура „Подкрепа за разработване на иновации от 

стартиращи предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 

- 2020, дали ще има някакъв семинар по градове за разясняване условията за 

кандидатстване.  

 

Благодаря предварително! 

 

Подател: Галена Славова 

Ел. поща: slavova.galena@gmail.com 

Информационната кампания по процедурата беше проведена в периода 

08.02.2016 - 19.02.2016 г., като тя обхвана следните градове – Враца, Велико 

Търново, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София. 

53.  18.02.2016 г. Уважаеми Дами и Господа, 

 

моля за отговори на следните въпроси по процедурата: 

 

1. С оглед на обстоятелството, че: “ВАЖНО: В случай че проектното 

предложение включва дейности по т. 5 - 8 по-долу, те следва да бъдат 

включени в плана за изпълнение на дейностите по проекта, съответно в 

бюджета на проекта (т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ и т. 5 

„Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване) и тяхното изпълнение следва да 

стартира задължително след приключване на изпълнението и верификация 

от страна на УО на дейностите по т. 1 - 4. При включване на дейности по т. 5 

- 8 по-долу в плана за изпълнение на дейностите по проекта, кандидатите 

следва да предвидят сроковете съгласно чл. 62, ал.1 от ЗУСЕСУФ, свързани 

с верификацията и плащането от страна на УО на подадените междинни 

отчети”, моля да отговорите на следните въпроси: 

 

-  кой момент би се счел за “приключване” на дейност 3, свързана със защита 

на интелектуалната собственост на национално и международно равнище 

1. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят изискване 

относно задължително придобиване от кандидата на правата по интелектуална 

собственост (валиден патент/полезен модел/промишлен дизайн), за които е 

предвидена защита като част от дейностите по проекта. 

Следва да имате предвид, че допустимите разходи, свързани с дейността по 

организиране на промоционални събития в България за популяризиране на 

иновативния продукт или процес, са единствено за наем на зали и техника за 

организиране на тези събития. 

При определяне на момента на стартиране на изпълнението на дейностите по т. 

5-8 следва да се има предвид изискването при описание на дейностите във 

Формуляра за кандидатстване, сформирането на екип по проекта, провеждането 

на процедура за избор на изпълнител, изборът на изпълнител, доставката на 

закупеното по проекта оборудване и т.н. да не са обособени като отделни 

дейности, а да са част от описанието/методологията за изпълнение на 

съответните дейности по проекта. 
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(вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел и промишлен дизайн) – 

моментът, в който е подадена заявка за патент/полезен модел/промишлен 

дизайн или моментът, в който е налице валиден патент/полезен 

модел/промишлен дизайн (като вземете предвид обстоятелството, че този 

момент най-вероятно ще излезе извън срока на административния договор. 

 

- в случай, че в рамките на проект се предвиждат дейности по т. 5-8, то това 

означава ли, че през периода, в който е планирана тяхната реализация, 

кандидатът не може да планира разходи за възнаграждения на  

квалифициран персонал, необходим за изпълнение на дейностите по проекта 

(които като квалифицирани експерти биха изпълнявали дейности 1,2 и 4 , но 

също така е напълно необходимо и логично да участват в провеждането на 

промоционални събития , свързани с популяризиране на иновацията-обект 

на проекта) 

 

- какво следва да се разбира под “стартиране на изпълнението” на 

дейностите от т. 5-8 ? Обхваща ли стартирането на изпълнението 

подготовката и провеждането на процедури за избор на изпълнител на 

съответната/ите дейност/и или стартиране на изпълнението е моментът на 

сключване на договор с избран изпълнител на дейност по т. 5-8? 

 

2. В случай, че: 

 

- обект на проектно предложение по процедурата е разработването на 

иновация, съставена както от хардуер, така и от софтуер, поради което на 

практика иновацията попада както в рамките на тематична област ИКТ и 

информатика, така и в рамките на тематична област Мехатроника и чисти 

технологии и   

 

- проектът се изпълнява на територията на СЗРП, за който са посочени 

следните приоритетни тематични области: Мехатроника и чисти технологии, 

Индустрия за здравословен начин на живот и биотехнологии и Нови 

технологии в креативните и рекреативните индустрии, то моля за ясен 

отговор на следния въпрос: 

 

Ще получи ли проектът точки за регионална специализация съгласно ИСИС? 

Допълнително имайте предвид разясненията на УО по въпрос № 11, т.5. 

2. Четирите тематични области, посочени в ИСИС са формулирани след анализ 

на отделни и обширни технологични области на науката, в които са 

съсредоточени разходите на бизнеса и държавата за научно-изследователска и 

развойна дейност. Посоченото, ако не да изключва напълно попадането на 

конкретен проект в повече от едно приоритетно направление, то почти напълно 

предпоставя попадане на проект в едно основно приоритетно направление при 

наличие на единна проектна идея. Още повече, между четирите тематични 

области е налично разграничение, което позволява ясно определяне и 

обосноваване на основното тематично направление, в което попада даден проект. 

Следва да имате предвид, че Насоките за кандидатстване не поставят 

ограничение относно броя на приоритетните направления на ИСИС, в които 

следва да попада проектът. 

С оглед на гореизложеното, посочената хипотеза е малко вероятна, но в случай 

че иновацията попада в обхвата на повече от една от тематичните области на 

ИСИС, оценката на проекта по критерия за регионална специализация съгласно 

ИСИС ще се извърши съобразно основната тематична област, в която попада 

даден проект.  

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно тематичната 

област/приоритетното направление на конкретен проект ще бъде взето от 

Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с цялата 

специфична информация относно проектно предложение. 

3. Изискването за представяне на етап кандидатстване на Декларация за участие 

в проектно предложение (Приложение Ф към Условията за кандидатстване), с 

която се удостоверява участието в екипа на само едно проектно предложение на 

един кандидат, е приложимо само по отношение на 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. При неспазване на горепосоченото ограничение, съответният експерт ще 

бъде изключен от участие във всички последващи екипи след първия, по реда на 
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3. С оглед на обстоятелството, че съгласно Условията за кандидатстване по 

процедурата: “Екипът на кандидата може да включва: 

 

1/ Управителите на предприятието-кандидат 

 

2/ Съдружниците в предприятието-кандидат 

 

3/ Служителите наети на трудов договор  в предприятието-кандидат към 

датата на подаване на проектното предложение и/или 

 

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. “ и 

“Експертите по т. 4 са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че ще 

участват в екипа на само едно проектно предложение на един кандидат…..”, 

то моля да дадете отговор на въпроса: 

 

Допустимо ли е управител на две предприятия, кандидати по процедурата, 

да бъде посочен в екипите и на двете проектни предложения и да бъде обект 

на оценка по раздел II”Иновативен капацитет на екипа на кандидата и степен 

на техническа готовност” по отношение и на двете проектни предложения? 

 

Същото се отнася респективно и за хипотезите служител на трудов договор в 

2 предприятия-кандидати по процедурата и/или съдружник в две 

предприятия, кандидати по процедурата. 

 

Предварително Ви благодаря! 

Подател: Веселин Веселинов 

Ел. поща: qaa.op1@gmail.com 

подаване на проектните предложения. 

Следва да имате предвид и спецификата за подаване на посочената декларация, 

посочена в буква л/ на т. 24 от Условията за кандидатстване. 

54.  18.02.2016 г. Уважаеми Дами и Господа, 

 

моля за отговори на следните въпроси по процедурата: 

 

Моля да дадете ясни насоки по отношение на информацията, която кандидат 

следва да посочи в т. 11 от Формуляра за кандидатстване при описание на 

Информацията, която следва да се представи в поле „Степен на техническа 

готовност за разработване на иновацията“ от т. 11 на Формуляра за 

кандидатстване е по преценка на кандидатите и зависи от индивидуалния 

характер на всеки кандидат, спецификата на всяко отделно проектно 

предложение, неговите цели, допустими дейности, етапа, на който се намира 
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ниво на технологична готовност на разработваната по проекта иновация при 

защита на TRL 3 - Концепция, доказана с експеримент. 

 

Предварително ви благодаря! 

Подател: Веселин Веселинов 

Ел. поща: qaa.op1@gmail.com 

процеса по разработване на иновацията и т.н. 

55.  18.02.2016 г. Също така ни интересува дали по процедурата може да кандидатства клонът 

на фирмата, който е в Пловдив, а основната фирма е  регистрирана в София. 

Подател: Диана Нешева 

Ел. поща: foxy12007@gmail.com 

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в 

процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна 

правосубектност. 

 


