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Дата на разясненията от УО: 28.07.2017 г. 

40.  17.07.2017 г. Уважаем екип на УО, 

 

 

Моля да отговорите на следните въпроси във връзка с процедура 

BG16RFOP002-1.005 - Разработване на продуктови и 

производствени иновации: 

 

1) Моля да поясните как оценителната комисия ще определя 

принадлежност на даденопроектно предложение в посочените 

категории - индустриални научни изследвания и експериментално 

развитие съгласно посочените определения в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 

651/2014? Какво би се случило, ако се установи (и как би се 

установило) дали кандидатите са определили правилно 

категорията? Как могат кандидатите да определят сами към коя 

категория се отнасят техните концепции за разработка на иновация, 

моля дайте пример.  

 

2) Моля да поясните следния казус, свързан с тълкуване 

надвишаванетона прага за минимални/държавни помощи за едно и 

също предприятие: 

На етап кандидатстване имаме несвързани по между си 2 

предприятия - Предприе А не е получавало минимална помощ, 

докато Предприе Б през 2017 г. е сключило договор и е разходило в 

пълен обем помощта de minimis. 

2.1): Ако при одобрение на проект на Предприятие А по 

процедурата на етап преди подписване на договор за безвъзмездна 

помощ, дружеството изкупи над 50% от дяловете на Предприятие Б, 

ще се бъде ли допустимо сключването на договор за безвъзмездна 

помощ? Как ще тълкуваУО разходването на минимална помощ от 

Предприятие А следзакупуването на дяловете от Предприятие Б 

към момента на подписване? 

2.2): Ако при одобрение на проект на Предприятие А по 

процедурата и след подписване на договора за безвъзмездна помощ, 

дружеството изкупи над 50% от дяловете на Предприятие Б, ще 

1. Допустими за подкрепа по режим „Помощи за проекти за научноизследователска и 

развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 са подпомаганите 

части от проектни предложения, които попадат изцяло в рамките на една от следните 

категории: индустриални научни изследвания или експериментално развитие. 

Кандидатите следва да изберат само една от горепосочените категории. Включването на 

индустриални научни изследвания и експериментално развитие в рамките на едно 

проектно предложение е недопустимо по настоящата процедура. 

Дефинициите за „индустриални научни изследвания“ и „експериментално развитие“ са 

представени подробно в Приложение Х към Условията за кандидатстване и са съгласно 

дефинициите по чл. 2, пар. 85 и пар. 86 от Регламент на Комисията (ЕС) № 

651/2014. Имайки предвид определенията, в т. 11 „Допълнителна информация 

необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване 

кандидатите следва да представят информация с обосновка и аргументи относно това, в 

коя от двете категории изследвания попадат дейностите по Елемент А на проекта. Тази 

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

на проекта.  

При неправилно определяне на категорията изследване (индустриални научни 

изследвания или експериментално развитие) от страна на кандидата, това ще бъде взето 

предвид от Оценителната комисия при извършване на техническа и финансова оценка 

на проектното предложение, като не е възможно увеличаване на първоначално заявения 

интензитет на безвъзмездната финансова помощ. 

Следва да имате предвид, че окончателното решение относно допустимостта на даден 

проект ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще 

разполага с цялата информация относно съответното проектно предложение. 

2. Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, 

заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля 

левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 

евро, в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни 

превози за чужда сметка за период от три бюджетни години (две предходни плюс 

текущата година). 

Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за 

която се кандидатства по Елемент Б и получената минимална помощ на територията на 
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бъде ли допустимо изпълнението на проекта и финансирането му, 

предвид това че в момента на подаване на искане за плащане към 

УО декларираната минимална помощ ще бъде разходена относно 

новосформираното "едно и също предприятие"? 

 

Благодаря предварително за отделеното време. 

 

С уважение, 

 

Подател: Веселина Купенова  
Ел. поща: v.kupenova@ogra.bg  

Република България от: 

• предприятието-кандидат; 

• предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ 

по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Приложение Х към 

настоящите Условия; 

• всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от 

предприятията,  образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, 

съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013; 

• предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, 

които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, 

съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

Спазването на прага от 200 000 евро освен чрез Декларацията за държавни/минимални 

помощи по Приложение Г ще бъде проверявано и чрез проверка в Информационна 

система "Регистър на минималните помощи", Публичния регистър на Европейската 

комисия, Информационната система за управление и наблюдение на Структурните 

инструменти на ЕС в България 2007-2013 (ИСУН), Информационната система за 

управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 

2020) и Търговския регистър.  

Преди сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, Управляващият орган ще извършва документална проверка на 

декларираните данни от одобрените кандидати в Декларацията за държавни/минимални 

помощи – Приложение Г (попълвана както на етап кандидатстване, така и преди 

сключване на административен договор). В случай че на етап договаряне при 

проверката по същество на декларираните данни се установи надвишаване на прага за 

минимални помощи за едно и също предприятие, се издава решение за отказ за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Посоченото по-горе следва да бъде взето предвид при първата хипотеза от запитването. 

Във втората хипотеза следва да имате предвид, че помощта се счита за получена от 

датата на сключване на договор за предоставянето й (в конкретния случай - от датата на 

сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ). 
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41.  17.07.2017 г. Уважаеми господа, 

 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на 

продуктови и производствени иновации“ имаме следното 

запитване: В случай, че ние като кандидат сме подали заявление за 

регистрация на патент, но процедурата е все още незавършена, ще 

получим ли точки по критерий "Права по индустриална 

собственост", по отношение на които кандидатът, управителя и/или 

съдружниците му са първоначален заявител/изобретател? 

 

С уважение, 

 

Подател: Христина Василева  
Ел. поща: vbccluster@abv.bg 

Моля, запознайте се с разясненията, предоставени от УО на ОПИК по Въпрос № 31. 

 


