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Дата на разясненията от УО: 28 февруари 2020 г. 

9.  18.02.2020 г. Здравейте,  

При определянето на средносписъчния брой на предприятието - кандидат 

във връзка с критерий "Научно - изследователска и развойна дейност 

(НИРД) на предприятието за 2016, 2017 и 2018 г.", добавят ли се и 

стойностите от кодове 1000, 1400 и 1600 от отчетите за заети лица, 

средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2016, 2017 и 2018 г. 

на свързаните предприятия? 

 

При определянето на средносписъчния брой на предприятието - 

кандидат във връзка с критерий "Научно - изследователска и развойна 

дейност (НИРД) на предприятието за 2016, 2017 и 2018 г." не се добавят 

стойностите от кодове 1000, 1400 и 1600 от отчетите за заети лица, 

средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2016, 2017 и 

2018 г. на свързаните предприятия. 

10.  18.02.2020 г. Здравейте, 

Във връзка със стартиралата процедура имам следния въпрос: 

- Допустимо ли краткосрочното ползване на преместваеми ДМА, закупени 

по проект, извън територията на района/страната, с цел обслужване на 

клиенти и изпълнение на поръчки (пр. ползване на заваръчни апарати, 

лаптопи, скенери, камери или др. подобни), при спазване всички останали 

правила на програмата, националното законодателство и наредбата за 

командировките? 

Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, 

представляващи дълготрайни материални активи  (ДМА), необходими за 

изпълнението на проекта са допустими по процедурата.  

Съгласно информацията, представена в т. 13.1. от Условията за 

кандидатстване, инвестицията следва да се поддържа в региона 

получател най-малко пет години или три години в случай на МСП от 

окончателното плащане. Посоченото изискване ще бъде проверявано 

както чрез извършване на проверки на място, включително и относно 

обстоятелствата дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван 

и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, 

използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно 

административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите по т. 

7.2 от Условията за кандидатстване по процедурата. В тази връзка, в 

случай че бъде сключен административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, кандидатите следва да имат предвид 

задължението да осигуряват постоянен достъп на Управляващия орган 

до местата, където ще се осъществява проекта, в това число и достъп до 

информационните системи, както и до всички документи и бази данни, 

свързани с финансово-техническото управление на проекта, съгласно чл. 

14.5 от Общите условия (Приложение 20 към Условията за изпълнение).  

На база посоченото придобиването на активи и тяхното използване 

извън територията на Република България, е недопустимо. 
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11.  18.02.2020 г. Здравейте,  

 

Имаме следния въпрос по настоящата процедура:  

 

По проекта предвиждаме внедряване на иновативен продукт. За неговото 

производство ни е необходима специализирана инструментална екипировка, 

която не може да работи самостоятелно, а се поставя към ДМА, което вече е 

собственост на Кандидата.  

 

Допустимо ли е включване на разходи за закупуването на такава екипировка 

по процедурата? 

Допустимите разходи по процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране 

внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ включват 

разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, 

представляващи дълготрайни материални активи  (ДМА), необходими за 

изпълнението на проекта, като не е допустимо придобиването на 

специализирана инструментална екипировка, която не отговаря на 

определението за ДМА, посочено в Приложение 15. 

Дълготрайните материални и нематериални активи, 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, съгласно приложимите счетоводни стандарти, 

както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, 

за период от минимум пет години или три години в случай на МСП от 

окончателното плащане. 

12.  18.02.2020 г. Здравейте,  

 

Фирма кандидат по процедурата има двама управители – физически лица А 

и Б. Лицето Б е чуждестранно лице. Лицето Б е осъдено за шофиране след 

употреба на алкохол в държавата от която е. 

Ако проектното предложение на Кандидат бъде одобрено по настоящата 

процедура това би ли било проблем при евентуално сключването на договор 

за БФП?  

Съглансо Условията за кандидатсване по процедурата потенциалните 

кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да 

получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че: лицата, които 

представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда за:  

i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 

217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 

353е от Наказателния кодекс; 

ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга 

държава членка или трета страна; 

С оглед изложеното, тъй като шофиране след употреба на алкохол не 

попада в посочените хипотези, то не е налице пречка в случай че 

проектното предложение на кандидата бъде одобрено по настоящата 

процедура, същият да сключи договор за БФП. 

13.  19.02.2020 г. Здравейте! 

Кандидат е подал заявка за европейски патент за внедряваната иновация. 

Изобретатели са три физически лица, като едното е съдружник в кандидата. 

Раздел 2 от Декларацията за ненарушаване на чужди права върху 

интелектуална собственост (Приложение 7) се попълва, единствено в 

случай че внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или процес 
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Допустимо ли е като документи за защита на иновацията да се подаде 

заявката за издаване на европейски патент заедно с декларация за авторско 

право от съдружника?  

При тази хипотеза колко точки ще бъдат присъдени на кандидата по 

Критерий 1 - Степен на защита на внедряваната иновация? 

е защитен с авторско право. Закриляните обекти на авторско право са 

експлицитно посочени в Глава втора от Закона за авторското право и 

сродните му права, като в случай че внедряваната по проекта иновация 

попада в обхвата на приложното поле на Закона и е защитена с авторско 

право, кандидата попълва Раздел 2 от Приложение 7, а по критерий I.1. 

Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация проектното 

предложение би получило 6 т. 

Когато подкрепяната по проекта иновация не попада в обхвата на 

приложното поле на Закона за авторското право и сродните му права и за 

същата е подадена заявка за регистрация на полезен модел или заявка за 

издаване на патент, кандатите ще получат 4 точки, както е посочено в 

Критерии и методология за оценка на проектни предложения 

(Приложение №10 от Условията за кандидатстване). Следва да имате 

предвид, че внедряваната по проекта иновация трябва да бъде собствена 

разработка или на база интелектуални права, вече придобити от трети 

лица (интелектуалните права следва да са придобити към датата на 

кандидатстване). 

14.  20.02.2020 г. Здравейте! 

Моля за пояснения какъв вид иновации е допустимо да бъдат защитени с 

декларация за авторско право? 

Допустимо ли е да бъде попълнена такава декларация за продукт, създаден 

като следствие от инженерна работа - например машинен детайл или 

цялостно техническо изобретение? 

Следва да имате предвид, че с Декларация за авторско право върху 

произведението предмет на внедряваната иновация не се защитава 

авторско право, а кандиатът декларира че е носител на авторското право 

върху предмета на внедряваната по проекта иновация. 

Авторското право върху произведения на литературата, изкуството и 

науката възниква за автора със създаването на произведението. Обект на 

авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и 

науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и 

да е начин и в каквато и да е обективна форма, поради което машинен 

детайл или цялостно техническо изобретение не попадат в този обхват.  

Допълнително, в чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права 

са посочени закриляните обекти, сред които не попадат машинен детайл 

или цялостно техническо изобретение, като за удостоверяване на правата 

върху интелектуална собственост върху тях може да бъдат представени 

един или няколко от следните документи:  

- патент за изобретение или решение за издаване на патент за 

иновацията, внедрявана по проекта; 
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- свидетелство за регистрация на полезен модел или решение за 

регистрация на полезен модел за иновацията, внедрявана по проекта; 

- заявка за регистрация на полезен модел или заявка за издаване на 

патент; 

- техническа документация или публикации, или доклади, или резултати 

от проведени тестове или изследвания. 

15.  20.02.2020 г. Здравейте, 

 

Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране 

внедряването на иновации от съществуващи предприятия“  моля, за 

конкретни отговори на следните въпроси: 

В случай на представяне на заявка/свидетелство за полезен модел на 

физическо лице, което е Управител и/или акционер и/или съдружник в 

предприятието-кандидат, дружеството покрива критерий  10 от Критерии за 

оценка на административното съответствие на проектните предложения и 

критерий  Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация от 

Критерии за техническа и финансова оценка и получаване на съответния 

брой точки. 

 

В случай на представяне на лицензионен договор, с който се разрешава 

използването на съответния обект на интелектуална собственост- заявка за 

патент между физическо лице, което се явява първоначален заявител и 

изобретател, и предприятието-кандидат, дружеството покрива критерий  10 

от Критерии за оценка на административното съответствие на проектните 

предложения и критерий  Степен на защита на подкрепяната по проекта 

иновация от Критерии за техническа и финансова оценка и получаване на 

съответния брой точки. 

В случай на представяне на заявка/свидетелство за полезен модел на 

физическо лице, което е Управител и/или акционер и/или съдружник в 

предприятието-кандидат, кандидатът не покрива изискванията на 

критерий № 10 от раздел I.1.Критерии за оценка на административното 

съответствие на проектните предложения, тъй като внедряваната по 

проекта иновация трябва да е собствена разработка или на база 

интелектуални права, вече придобити от трети лица (интелектуалните 

права следва да са придобити към датата на кандидатстване).  

При представяне на лицензионен договор, с който се разрешава 

използването на съответния обект на интелектуална собственост между 

физическото лице, първоначален заявител и изобретател и 

предприятието-кандидат, дружеството покрива изискванията на 

критерий 10 от раздел I.1.Критерии за оценка на административното 

съответствие на проектните предложени, доколкото следва да са 

изпълнени всички останали изисквания по отношение на този тип 

документи в подкрепа на наличието на права върху интелектуална 

собственост върху внедряваната иновация, описани в Условията за 

кандидатстване по процедурата. 

Съгласно изискванията на критерий I.1 „Степен на защита на 

подкрепяната по проекта иновация“, в случай че за подкрепяната по 

проекта иновация е подадена заявка за регистрация на полезен модел или 

заявка за издаване на патент, кандатите ще получат 4 точки, както е 

посочено в Критерии и методология за оценка на проектни предложения 

(Приложение №10 от Условията за кандидатстване). 

16.  20.02.2020 г. Здравейте,  

Във връзка с допустимите видове иновации и описаните дефиниции в 

насоките за кандидатстване и по-точно във връзка с дефиницията за 

Иновация в бизнес процесите, насочена към производството на стоки и 

По процедурата не са налице ограничения по отношение на 

възможността за внедряването на иновативен производствен процес, 

посредством закупуване на ДМА изработено от външен изпълнител по 

патент собственост на кандидата, с което ще се произвежда продукт, 
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предоставянето на услуги, имаме следния въпрос: 

Процедурата позволява ли внедряването на иновативен производствен 

процес, посредством закупуване на ДМА изработено от външен изпълнител 

по патент собственост на кандидата, с което ще се произвежда продукт, 

който не е защитен с патент 

който не е защитен с патент, при спазване на всички изисквания за 

допустимост по процедурата. 

Следва да имате предвид, че при внедряването на съответната иновация 

не трябва да се нарушават чужди права върху интелектуална 

собственост. 

17.  20.02.2020 г. Здравейте,  

 

Въпросите ми са свързани с показатели от КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ 

ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

1. относно показател „Степен на защита на подкрепяната по проекта 

иновация” от раздел „I. Иновативност и пазарна приложимост на 

подкрепяната иновация”:  

1.1. В случай, че кандидатът по процедурата притежава решение за 

регистрация на полезен модел ще получи ли 8 точки по показателя?  

2. относно показател „Придобити права по индустриална собственост” от 

раздел II. „Иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата”:  

2.1. Кандидатът е първи заявител и изобретател на валидно свидетелство за 

регистрация на полезен модел в областта на подкрепяната иновация, но не 

притежава валиден патент за изобретение. В този случай ще получи 5 точки 

по показателя? 

1. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения 

(Приложение №10 от Условията за кандидатстване) в случай, че 

кандидат притежава решение за регистрация на полезен модел върху 

подкрепяната по проекта иновация, то той ще получи 8 точки по 

критерия „Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация“. 

2. Когато предприятието кандидат е първи заявител и/или управителят 

и/или съдружниците и/или (при акционерно дружество и командитно 

дружество с акции) акционерите и/или председателят на Управителния 

съвет или на Съвета на директорите е/са първоначален заявител/и или 

изобретател/и на валидно свидетелство за регистрация на полезен модел 

в областта на подкрепяната иновация, и не са първоначален заявител/и 

или изобретател/и на валиден патент за изобретение  в областта на 

подкрепяната иновация ще получи 5 точки по критерия „Придобити 

права по индустриална собственост” от раздел II. „Иновативен капацитет 

и финансова стабилност на кандидата” от Критерии и методология за 

оценка на проектни предложения (Приложение №10 от Условията за 

кандидатстване). 

18.  20.02.2020 г. Здравейте,  

Към 31.12.2016г. предприятието-кандидат е регистрирано със седалище в 

област Ловеч. Считано от 03.06.2019г. то е пререгистрирано със седалище в 

област Добрич. 

Моля за информация колко точки ще получим по показател „Регионална 

приоритизация за проект” от III. Приоритизиране на проекти от Критериите 

и методологията за оценка на проектни предложения . 

При преценката по критерий „Регионална приоритизация за проект” 

информацията относно регистрацията на предприятието-кандидат на 

територията на съответната област следва да е вписана в Търговския 

регистър и регистъра на ЮЛНЦ към 31.12.2016 г., като след тази дата не 

следва да е настъпвала промяна на седалището в друга област, извън 

областите, изброени в съответния подкритерий, в който е областта на 

територията, на която е била регистрацията на предприятието към 

31.12.2016 г. Макар предприятието-кандидат да е регистрирано със 

седалище в област Ловеч, то считано от 03.06.2019 г. то е 

пререгистрирано със седалище в област Добрич (т.е. настъпвала промяна 

на седалището в друга област, извън областите, изброени в съответния 
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№ Дата на 

получаване 

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

подкритерий), поради което не е изпълнен критерия и съответно не 

следва да се присъждат точки. 

19.  20.02.2020 г. Здравейте, 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването 

на иновации от съществуващи предприятия“, имаме следните въпроси: 

1. Има ли изискване за срока на действие на Лицензионен договор, с който 

се разрешава използването на съответния обект на интелектуална 

собственост? 

2. В случай на Договор, с който се удостоверява прехвърляне на права по 

интелектуална собственост върху софтуерна система, признават ли се 

разходите за придобиване на софтуера, върху който са предоставени правата 

и той ли се внедрява? 

3. Признават ли се разходите за придобиване/прехвърляне права по 

интелектуална собственост посочени в лицензионен договор) 

 

Благодаря предварително, 

1. В Условията за кандидатсване не е налице изискване за срока на 

действие на Лицензионен договор, с който се разрешава използването на 

съответния обект на интелектуална собственост. Въпреки това следва да 

имате предвид, че изпълнението на изискването проекта да води до 

внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до 

внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство 

на стоки и предоставяне на услуги, ще бъде проследявано както на етап 

оценка на проектните предложения, така и на етап изпълнение на 

проектите. В тази връзка, към момента на приключване на изпълнението 

на проекта иновацията трябва да бъде внедрена и при подаване на 

финалния отчет бенефициентът следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да предостави 

доказателства в подкрепа на това. При неизпълнение на изискването 

получената безвъзмездна помощ подлежи на възстановяване, вкл. 

начислената законна лихва.  

2. и 3. Съгласно Условията за кандидатстване по настоящата процедура 

проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е 

собствена разработка или на база интелектуални права, вече придобити 

от трети лица, като интелектуалните права следва да са придобити към 

датата на кандидатстване. За да бъдат допустими разходите трябва да 

бъдат извършени след датата на подаване на проектното предложение и 

до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на 

дейностите по проекта. В тази връзка, разходите за придобиване на права 

по интелектуална собственост върху внедряваната по проекта иновация  

са недопустими за подкпрепа по процедурата. 

Допустими разходи по Елемент А Инвестиции са разходите за 

придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – 

специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи , „ноу хау” 

и др., необходими за изпълнението на проекта. Разходите за 

специализиран софтуер (независимо един или повече), включително 

лицензии за софтуер не трябва да надвишават 200 000 лева. При 

разработване на специализиран софтуер следва да бъдат спазени всички 

авторски права и приложими лицензи. 
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