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Дата на разясненията от УО: 11.08.2017 г.
71.

2.08.2017г.

Здравейте,
Важи ли следното правило за партньорите: разходите за
възнаграждения са допустими за квалифициран персонал нает
единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4
работни часа ? Това би означавало, че служителите на държавни
научни организации няма да могат да работят по проекта в рамките
на текущия си трудов договор с Университета, БАН или друга
държавна научна организация.
Ако важи, последното на практика означава, че всички държавни
университети и държавни научни организации ще бъдат
изключително затруднени да участват, тъй като ще трябва да
сключат нови, допълнителни трудови договори със служителите си
и да намерят извънреден бюджет, чрез който да предфинансират
тези трудови договори по проекта, както и да финансират изцяло
35% от тях, тъй като грантът им би бил 65% . Ясно е, че е почти
навъзможно за бюджетни предприятия да алокират извънредни
бюджети за предфинансиране на проекти, както и да генерират
извънредни разходи.
Поздрави,

72.

2.08.2017г.

Подател: Ангелина Добрева
Ел. поща: a.dobreva@addproekti.com
Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-1.005 "Разработване на
продуктови и производствени иновации" имам следното питане. В
т. 10 Процент на съфинансиране, в раздел от I, т. 2 пише следното: "
2) Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания
и за експериментално развитие, както са посочени в т. 1 по-горе,

Изискването разходите за възнаграждения за квалифициран персонал да бъде нает
(единствено за целите на проекта на трудов договор) за минимум 4 работни часа на ден
при пълна месечна заетост се прилага независимо дали екипът включва експерти, които
са служители на държавни научни организации (партньор), или е съставен само от
служители на предприятието-кандидат. Горепосоченото изискване може да бъде
спазено, като освен съществуващия основен трудов договор бъде сключен и
допълнителен трудов договор за 4 работни часа, доколкото е осигурено спазване на
съответствие с изискванията на трудовото законодателство (включително Раздел IX
„Допълнителен труд по трудов договор“ от Кодекса на труда), което от своя страна е
отговорност и задължение на кандидата. Размерът на възнаграждението на персонал,
нает за по-малко от 8 часа, следва да бъде пропорционално на това на персонал, нает за
8 часа. Допустимо е и съществуващия 8-часов трудов договор да бъде изменен чрез
анекс, от който да е видно, че лицето е наето единствено за целите на проекта или да
регламентира минимум 4-часова заетост по проекта и съответната заетост по останалата
дейност на организацията (фирма или научна организация – университет, БАН или
друга държавна научна организация). Друга възможност е съществуващият 8-часов
трудов договор да бъде прекратен и да бъде сключен нов трудов договор.
Следва да имате предвид, че осигуряването на съответствие с изискванията на
трудовото законодателство и спазването на неговите разпоредби при наемането на
персонал е отговорност и задължение на кандидата.
Следва да имате предвид, че посочените в запитването интензитети по Елемент А на
процедурата са максимално допустимите за големи предприятия в случай на
„индустриални научни изследвания“ съгласно чл.25 на Регламент 651/2014.
Съгласно образеца на административен договор по процедурата в случай че проектът се
изпълнява в партньорство, правата върху интелектуална собственост върху
разработваните по проекта иновативен продукт (стока или услуга) или процес могат да
се ползват от бенефициента и всеки един от партньорите в пълния им обем.
Допълнително, партньорите с подписването на нарочна декларация постигат съгласие
относно правата върху интелектуална собственост върху разработваните по проекта
иновативни продукти/процеси или услуги, като същите могат да се ползват от всеки
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могат да бъдат увеличени с още 15 %, но не повече от 80% общо,
ако проектът включва ефективно сътрудничество[1] между едно
предприятие и една или повече организации за научни изследвания
и разпространение на знания[2], които организации поемат наймалко 10 % от допустимите разходи и разполагат с правото да
публикуват резултатите от собствените си научни изследвания.".
Частта от изречението "и разполагат с правото да публикуват
резултатите от собствените си научни изследвания" , означава ли, че
при включване на партньор (университет), то партньорът ще има
дял или цялостни права върху иновацията при патентоване или
само ще може да публикува своите изследвания без има право
върху индустриалната собственост?

един от партньорите в пълния им обем (вкл. всеки партньор разполага с правото да
публикува резултатите от собствените си научни изследвания).

Благодаря!

73.

3.08.2017г.

Подател: Vladimir Georgiev
Ел. поща: bache_@abv.bg
Здравейте,

Моля, запознайте се с разясненията, предоставени от УО на ОПИК по Въпрос № 27.

Имам следния въпрос:
Оценката по показател 8. Съпоставимост между претеглената
стойност на EBITDA за 2014, 2015 и 2016 г. по процедура
BG16RFOP002-1.005
„Разработване
на
продуктови
и
производствени иновации“ е свързана с изчисление на EBITDA.
В методология за оценка на проектни предложения е посочено ,че
EBITDA се изчислява като:
EBITDA = [Раздел А, т. I “Приходи от оперативна дейност”, ред
„Общо за група I”, код(15000) от приходната част на ОПР за
съответната финансова година
минус
(Раздел А, т. I “Разходи за оперативна дейност”, ред „Общо за група

2

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО

I”, код (10000) от разходната част на ОПР за съответната финансова
година
минус
„Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и
нематериални активи”, код (10410) от разходната част на ОПР за
съответната финансова година)].
Сумата на ред с код 10410 се съдържа в ред с код 10000. Така става
двойно изваждане на амортизациите.
В тази връзка е необходимо да се уточни по какъв начин се
изчислява коефициента EBITDA и как „Разходи за амортизация и
обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи”, код
(10410) от разходната част на ОПР за съответната финансова
година) се вземат в предвид при определянето на EBITDA.
С уважение,

74.

4.08.2017г.

Подател: Нели Илиева
Ел. поща: neli_ilieva_45@abv.bg
Здравейте,
Имам въпрос относно подписването на Декларацията по чл. 25, ал. 2
от Закона за управление на средствата от европейските структурни
и инвестиционни фондове и чл. 7 от ПМС 162/2016 г.
Нашето дужество е АД с двустепенна система на управление и
съгласно указанията, тази декларция следва да бъде подписна от
всички членове на Управителния съвет (5-има) и на Надзорния
съвет (3-ма).

Декларацията по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. следва да бъде
подписана с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от всички лица, които са
посочени в чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
Възможно е в една декларация да бъдат декларирани обстоятелства от името на 3-мата
членове (юридически лица, които следва да бъдат попълнени) на Надзорния съвет,
която да бъде подписана с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от
собственика/управителя, който в описания в запитването хипотеза е едно и също лице..
Следва да имате предвид, че по настоящата процедура не е допустимо да се представят
документи/декларации подписани на хартия, с изключение на случаите когато
декларатор е лице, което е гражданин на страна извън ЕС.

Особеното при нас е, че тримата членове на Надзорния съвет са
еднолични дружества с еднакъв собственик и управител.
Въпросът ми е, възможно ли е той да подпише на хартия 3 пъти тази
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декларация от името на члновете на НС, а след това нейно
сканирано копие да бъде подписано с КЕП на дружествотокандидат?
Поздрави,

75.

7.08.2017г.

Подател: Сергей Янков
Ел. поща: sergeyankov@apis.bg
Здравейте,
Относно BGBG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и
производствени иновации“, моля за отговор на следните въпроси:
1. При кандидат – частноправен субект и партньор – бюджетно
предприятие, т.е. голямо, допустимо ли е разходите за
съфинансиране на партньора (заплатите на експертите на
партньорската организация) да се поемат от кандидата, отчитайки
някой трудности при бюждетните предприятия, свързани с
финансови решения и дейности? Ако да, то тези разходи ще се
признават ли като разходи (съфинансиране) на кандидата?
2.
Във формуляра за кандидатстване – т. 8 „Индикатори”,
индикатор Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за
иновации или за научноизследователски и развойни проекти, моля
потвърдете, че тук се има предвид привлечените инвестиции по
проекта и се попълва общата сума на съфинансирането по проекта,
а не само на „частните”, тъй като съфинансирането от бюджетни
предприятия не е частно по същество, а публично.

1. Съгласно Условията за кандидатстване остатъкът от общите допустими разходи по
проекта, независимо от приложимия режим на държавна помощ, трябва да бъде
съфинансиран чрез собствени средства на съответно кандидата/партньора или със
средства от външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа.
Когато разходите са насочени към партньора следва същия (партньорът) да
съфинансира чрез собствени средства, или със средства от външни източници, които
изключват всякаква публична подкрепа.
2. В т.8 „Индикатори“ от Формуляра за кандидатстване за индикатор „Частни
инвестиции,
допълващи
публичната
подкрепа
за
иновации
или
за
научноизследователски и развойни проекти“ следва да посочите общата стойност на
съфинансирането по проекта.
Моля, обърнете внимание, че тъй като мерната единица на индикатора е в евро следва
да разделите левовата стойност на съфинансирането по проекта на 1.95583
(фиксираният курс на Българската народна банка е 1 EUR = 1.95583 BGN).

Поздрави,

76.

7.08.2017г.

Подател: Ели Манолова
Ел. поща: eli.manolova@intelika.bg
Здравейте,
Относно BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и
производствени иновации“, моля за отговор на следния въпрос:

Предоставената в запитването информация, не е достатъчна, за да бъде предоставен
конкретен и категоричен отговор относно допустимостта на подобно партньорство.
Въпреки това, следва да имате на предвид, че участието на физическо лице (съдружник
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Допустим кандидат - фирма „А” ООД, на който единия съдружник
е с 50 % дял, е в същото време и Директор на Институт на БАН.
Същият институт на БАН допустим партньор ли е на фирма „А”
ООД?
Изхождайки от описанието на стр. 23 от Условията за
кандидатстване за общия източник на контрол, това е допустима
хипотеза при положение, че фирма „А” не е свързано предприятие и
не се формира група преприятия между кандидата и партньора.
Моля за вашето становище.
Поздрави,
Подател: Ели Манолова
Ел. поща: eli.manolova@intelika.bg

Разяснения от УО
във фирма „А“ ООД), който е и Директор на Институт на БАН не води автоматично до
наличието на общ източник на контрол на двете юридически лица, тъй като
институтите на БАН са създадени със Закон за българската академия на науките и висш
орган за ръководство и управление на нейните институти е нейното Общо събрание.
От друга страна, следва да имате предвид, че съгласно т.11.2 „Критерии за
недопустимост на кандидатите и партньорите“ потенциалните кандидати/партньори не
могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна
финансова помощ в случай че лицата, които представляват кандидата/партньора или
техни членовете на управителни и надзорни органи или други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи е налице
конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, който не може да бъде отстранен.
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно оценката по даден критерий
ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с
цялата информация относно допустимостта на кандидата/партньора.
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