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Разяснения от УО
Дата на разясненията от УО: 06 януари 2020

51. 18.12.2019

1.ВЪПРОС. 1.1.Пояснение:Проектът, с който възнамеряваме да участваме
е „Център за първична преработка на битови отпадъци” и касае общините ,
предимно,невключени и/или отдалечени от най-близкия регионален център
за управление на битови отпадъци.
Оборудването представлява 10 технологично свързани устройства и
инсталации и е дял от разработена „Интегрирана иновационна система
от инсталации за преработка на битови, растителни и строителни
отпадъци в суровини, материали и готови изделия”, предначена за
осъществяване на кръгова икономика в регионални депа. Комплексно
изобретение. Две от съставните му единици са патентовани и едно от тях
има прототип.
По принцип, иновациите възможно най-бързоТРЯБВА да бъдат внедрени и
последващо мултиплицирани като стока, особено тези с висока добавена
стойност, каквато са нашите 2 разработки. За ускореното развитие на
българската икономика и трябва иновативен фронт, с отделни попадения
няма да догоним развитите страни.
1.2. Въпрос: Указано е, че като партньори могат да се включат общински и
областни администрации, но колко броя са необходими, за да се изпълнят
изискванията на процедурата и в какво по-конкретно би се изразявало
тяхното участие? И още:
Задължително ли е на етап кандидатстване да бъдат включени наймалко 3 юридически лица, като и по-късно може да стане това –
процедурата е отворена за попълнения?
2.ВЪПРОС: Прототипите на проекта („Центърът за първична
преработка...”),
при доказани резултати, ще стане собственост на конкретна община.
Общината може ли да участва с него за дофинансиране и по ОП „ОС”,
„ПУДОС” и / или със собствени средства до попълване на необходимия
бюджет до 100% и за създаване на РИЦ?
3.ВЪПРОС.3.1. Пояснение. Създаденото изобретение възможно най-бързо
трябва да бъде патентовано за приоритет и внедрено. Започва с проучване
на достигнатото световно ниво в конкретната област и изготвяне заявка за
патентоване. Разходите за проучване и заявяване, особено за повече от една
заявка са доста високи за изобретателят у нас и биха могли да се поемат
поне с 50 -75 % от държавата, за която не са проблем. Или да връщат на

1. Обръщаме внимание, че целта на процедурата е изграждане и развитие на
съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за
провеждане на приложни изследвания, а не внедряване на иновации. По
процедурата допустими са дейности и разходи за придобиване на
изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за
научноизследователска дейност, както и специализиран софтуер, патенти,
лицензи, „ноу хау” и др. които са необходими за изграждането/разширяването и
работата на регионалния иновационен център.
1.2 В т. 11.1, подточка 3) на стр. 16 от Условията за кандидатстване по
процедурата е посочено, че обединението-кандидат може да включва и
общински и областни администрации, като това не е задължително условие, а
по желание на РИЦ. Видно от изискванията на критерий 1 „Брой членове на
РИЦ с дейност в района на ниво NUTS 2“ от раздел I „Основни характеристики
на РИЦ и членовете му“ на техническата и финансова оценка, наличието към
датата на кандидатстване като член на РИЦ на поне 1 (една) общинска или
областна администрация, с дейност в района на ниво NUTS 2, би донесло
допълнителни точки по цитирания критерий.
Съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване допустими за финансиране по
процедурата са само кандидати, които към датата на кандидатстване
включват минимум 3 (три) юридически лица, регистрирани по
Търговския закон или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на
държава-членка на Европейското икономическо пространство, които са
извършвали икономическата си дейност на територията на дадения район на
ниво NUTS 2 през 2017 и 2018 г. Това изискване е предмет на оценка на
допустимостта на кандидата и в случай че не е изпълнено на етап
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.
2. Собственото съфинансиране по проекта, независимо от приложимия режим
на държавна/минимална помощ по Елемент А и Елемент Б, трябва да бъде
осигурено чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни
източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа.
Приносът в натура, каквото би представлявало участието на общината с
прототип, е недопустимо по процедурата.
Условията за съфинансиране по ОПОС са посочени в документите по
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държавата след реализацията на изобретението.
3.2. Въпрос: Кандидатът може ли да получи предварителен аванс за
тези разходи по процедурата или при заявяване МИ да ги преведе на
Патентното ведомство ?
4. ВЪПРОС: „ ВАЖНО: Разходите за Елемент А трябва да бъдат в размер
на поне 50% от общо заявените и одобрени допустими разходи по
проекта.” А, ако не са необходими толкова % и /или негатив за общия
бюджет, пак ли трябва да се спази това изискване?
5.ВЪПРОС: „2) Допустими за финансиране по настоящата процедура за
подбор на проекти са само кандидати, които включват минимум 3 (три)
юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентни
лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство, които са извършвали икономическата си
дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 2017 и
2018 г. „
Извършвали сме през тези години и преди това иновационна дейност,
която също е икономическа и мога да го докажа с патентованите
изобретения. Зачита ли се?
6. ВЪПРОС: Съгласно „т.13.2• разходи за закупуване или наемане на
транспортни средства и съоръжения” не се разрешава.Това, надявам не важи
за използване на транспорт несобственост на кандидата за пренасяне на
ДМА и материали до РИЦ. Правилно ли го тълкувам?
7. ВЪПРОС:. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата може да се
натрупва с всякаква друга държавна помощ, ако установимите разходи са
различни съгласно чл. 8, ал. 3, б. а) от Регламент на Комисията (ЕС) №
651/2014г.
8. ВЪПРОС: „3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти
са само кандидати-обединения, които включват минимум 1 (едно) висше
учебно заведение/научноизследователска организация или техни
звена/институти1, посочени в букви а/ до г/ по-долу, които разполагат с
капацитет и развиват дейност в дадения район на ниво NUTS 22:”
8.1 ВЪПРОС: А, ако не могат да се намерят такива, нежелаят или са
поели ангажимент към друг РИЦ, а могат да участват само в едно
обединение- кандидат, как да се изпълнят условията? И още: Ако някой
член на обединението не изпълни задължението си да развива

Разяснения от УО
конкретните процедури, по които УО на ОПИК не може да дава разяснения.
3.1 По процедурата за създаване на РИЦ са допустими разходи за защита на
индустриалната собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на
национално и международно равнище, които включват:
- разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел и/или
промишлен дизайн на разработената иновация и/или търговска марка;
- разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“,
„новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“), изготвяне на
заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн и/или търговска марка на
национално и/или международно ниво на разработената иновация;
- разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и
доходи от права върху разработената иновация.
Тези разходи не трябва да надвишават 50 000 лв.
3.2 В административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по ОПИК, Приложение Р към Условията за изпълнение, бенефициентът
може да получи авансово плащане в размер на не повече от 40 % от общо
допустимите разходи по проекта, при представяне на банкова гаранция за
стойността на аванса по образец. Допълнителна информация относно
техническото и финансовото изпълнение на проектите и плащането по тях е
посочена в Условията за изпълнение на проекти по ОПИК и приложенията към
тях.
4. В случай че разходите по Елемент А не са в размер на поне 50% от общо
заявените и одобрени допустими разходи по проекта, на етап Техническа и
финансова оценка, ОК ще извърши служебна корекция на бюджета, така че да
се спази изискването разходите по Елемент А да бъдат в размер на поне 50% от
общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта
5. Съгласно Приложение Й „Критерии и методология за оценка“ източниците за
проверка на посоченото изискване са следните:
- Формуляр за кандидатстване, т.2 „Данни за кандидата“
- Учредителни документи на обединението-кандидат вкл. протоколи/решения
от заседания на ОС/УС, на които са приети нови членове или изключени стари
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икономическа дейност, безвъзмездната помощ се връща. Всеки трябва
да носи отговорност за действията и/или бездействията си, не е
коректно да се наказват всички. Моля, уточнете - всичката БФП или
само неговия дял ще се връща?
9.ВЪПРОС: Допустимо ли е в сдружението – кандидат да бъде включен
българин, специалист по маркетинг, РОДНИНА, работещ в САЩ?
Посочените звена/институти могат да участват в обединението-кандидат единствено
в случай че имат самостоятелна правосубектност. В случай че нямат самостоятелна
правосубектност, могат да участват чрез висшето учебно заведение или
научноизследователската организация, към която принадлежат.
2
Обстоятелството се удостоверява с попълването на Декларация за осъществяване
на
научно-изследователска
дейност
на
висшето
учебно
заведение/научноизследователската организация или техните звена/институти в
района, в който ще се осъществява проекта (Приложение Г).

Разяснения от УО
членове
- Справка за местните единици на фирмите членове на обединението-кандидат
за 2017 и 2018 години.
По отношение на Справката за местните единици, моля да се запознаете с
Разяснението на УО на ОПИК от дата 08.11.2019 г. относно отговори на
въпроси № 1 и № 6.
6. За да са допустими, разходите за доставка на закупен по проекта ДМА
(транспорт до мястото на РИЦ) следва да са включени в стойността на актива.
Разходи за транспортиране на материали и др. по проекта не са допустими за
финансиране по процедурата. Такива разходи могат да бъдат извършвани за
собствена сметка на кандидата.
7. Кандидатът може да получи друг вид държавна помощ съгласно Регламент
(ЕС) 651/2014 за същия проект (освен помощта по настоящата процедура), в
случай че другата помощ не е за същите допустими разходи .
8.
В
случай
че
изискването
висшето
учебно
заведение
/научноизследователската организация или техните звена/институти по т. 7 да
участват само в едно обединение на територията на страната не е спазено,
проектното предложение се отхвърля.
Моля обърнете внимание, че кандидат по процедурата, а при финансиране и
бенефициент, е обединението, като то носи отговорност за подаденото
проектно предложение и изпълнението на проекта. Уреждането на отношенията
между отделните членове на обединението са отговорност на самите членове.
В
случай
че
на
етап
изпълнение
юридическото
лице
или
научноизследователската организация, извън района на РИЦ, които са поели
задължение да започнат дейност в района на РИЦ, не изпълнят това свое
задължение, цялата получена безвъзмездна финансова помощ подлежи на
възстановяване.
9. Включването на физическо лице като член на обединението-кандидат е
недопустимо по процедурата – виж бележка под линия № 1 на стр. 13 от
Условията за кандидатстване.
В случай че желанието е това лице да е част от квалифицирания персонал,
участващ пряко в научноизследователските дейности и/или персонала,
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ангажиран с професионалното управление на РИЦ, моля да се запознаете с
условията към разходите за възнаграждения, посочени в т. 14.2 Допустими
разходи от Условията за кандидатстване по процедурата.

52. 21.12.2019

1.Когато кандидатът е обединение под формата на сдружение по смисъла
на ЗЮЛНЦ, в частна или в обществена полза трябва да е създадено за
целите на настоящата процедура.

1. Условията за кандидатстване не поставят изискване в каква полза трябва да е
сдружението по ЗЮЛНЦ. Решението дали да е в обществена или частна полза е
по преценка на учредителите.

2. Допустимо ли е учредители на сдружението по ЗЮЛНЦ да бъдат 7
юридически лица, но не всички от тях да бъдат членове на РИЦ, които
участват в оценка по заложените критерии ? Сред тези 7 учредители има
ЮЛ по ТЗ, които са декларирали за 2017 и 2018 г.,че не са реализирали
пирходи и разходи по симсъла на Закона за счетоводството и не са подавали
Отчет за дейността в статистиката, а само Декларация за неактивност. Тези
дружества може ли да станат учредители, и по право членове на бъдещото
СНЦ, което ще е кандидат по настоящата процедура, но да не влизат в
задължителните членове -фирми, съгласно условията за кандидатстване и
респективно да не участват при оценка по заложените критерии? От друга
страна тези дружества "без дейност" за 2017 и 2018 г., през 2019 година са
извършили разходи за НРД в областта на основната дейност на бъдещия
РИЦ и биха допринесли по подходящ начин за постигане целите на проекта
в бъещ средносрочен и дългосрочен план.

2. Съгласно т.11.1 от Условията за кандидатстване и критерии 3 и 4 от
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Й
„Критерии и методология за оценка) всички юридически лица, членове на РИЦ,
регистрирани по Търговския закон или еквивалентни лица по смисъла на
законодателството на държава-членка на Европейското икономическо
пространство следва да са извършвали икономическа дейност на
територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 2017 г. и 2018 г., като
техният брой следва да е минимум 3. Предвид гореизложеното включването в
РИЦ на членове, юридически лица, които не са осъществявали икономическа
дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 2017 г. и 2018 г.
е недопустимо. УК допускат изключение само за едно юридическо лице, което
осъществява дейност в друг район на планиране.

53. 23.12.2019

Имаме разработен проект и нямаме необходимост от такъв на ВУЗ. В
нашият случай как да се попълни „ Приложение Г” от документите за
кандидатстване и от кой да бъде подписано?

54. 24.12.2019

1. Моля да потвърдите дали в случай, че учреденото от нас сдружение е
възложител по смисъла на ЗОП, то прилагайки изискването за предоставяне
на индикативни оферти за оборудването на етап кандидатстване, ние ще
извършим пазарно прочуване по смисъл на ЗОП, което на практика ще е
пречка на компаниите, предоставили оферти да кандидатсват в

В т. 11 Допълнителни полета на Формуляра за кандидатстване, кандидатът
посочва фирмата / фирмите, чиито данни да бъдат взети предвид при оценката
на критериите от група 2. Характеристики на фирмите членове на РИЦ с
дейност в района на ниво NUTS 2 от Критериите за техническа и финансова
оценка.
Съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване допустими по настоящата
процедура за подбор на проекти са само кандидати-обединения, които
включват
минимум
1
(едно)
висше
учебно
заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти,
които разполагат с капацитет и развиват дейност в дадения район на ниво
NUTS 2. Несъответствието с този критерий води до отхвърляне на проектното
предложение.
1. Съгласно т. 14.1 от Условията за кандидатстване за да са допустими
предвидените разходи за закупуване на ДМА/ДНА, кандидатът следва да
приложи към Формуляра за кандидатстване оферта от производител или
първи доставчик за всяка отделна инвестиция в тези активи с предложена
продажна цена от производителя/първия доставчик. Посоченото изискване е
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предстоящите процедури по ЗОП, които ще проведем в хода на изпълнение
на проекта.

свързано с доказване на реалистичността на разходите на етап „подаване на
проектно предложение“.

2. В отговор на въпрос, публикуван на 16.12.2019 г стана ясно, че
университетите нямат право да участват в търговски дружества, а в същото
време участието на поне 1 научна организация в сдружението-кандидат е
задължително. Имайки предвид, че сдруженията по смисъла на ЗЮЛНЦ
нямат право да реализират печалба, как това ще кореспондира с
изискванията на т. II. Визия и стратегия за развитието на РИЦ от
Критериите и методология за оценка по процедурата, в които се оценява
задължителната за кандидатите БИЗНЕС стратегия и по-специално
изискванията в нея за комерсилизация, пазарна реализация?

Съгласно императивната разпоредба на чл. 21, ал. 2 ЗОП, която е в сила от
01.03.2019 г., „възложителят изчислява прогнозната стойност на
обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване
съобразно пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности,
определена в резултат на пазарни проучвания или консултации“. В този
смисъл, приложимата към настоящия момент нормативна уредба, задължава
възложителят да определи стойността на всяка конкретна обществена поръчка
към датата на откриване й, посредством пазарно проучване или пазарни
консултации.

От друга страна, съгласно ЗМСМА общините могат да участват само в
сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза. По този
начин в условията се очертават ограничения относно участниците в
сдружението, които са университети или общини, като единствената
възможна опция за тях е създаване на сдружение с нестопанска цел,
регистрирано в обществена полза.

Обръщаме внимание, че спазването на законодателството, както и
информираността
относно
неговите
промени
е
задължение
на
кандидата/бенефициента.

Според чл. 3 от ЗЮЛНЦ „Юридическите лица с нестопанска цел могат да
извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета
на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за
постигане на определените в устава или учредителния акт цели и не
разпределят печалба." В същото време сдружението следва да има
БИЗНЕС стратегия, която е предмет на оценка по процедурата. В този
смисъл, моля да обясните наличното противоречие и да дадете
допълнителни насоки за кандидатите.
С оглед на горепосочените въпроси, следва да се прецени необходимостта
от удължаване на срока за кандидатстване по процедурата, тъй като с
отговорите на въпросите в процедурата се уточниха съществено
възможностите за кандидатстване по процедурата, което налага
преосмисляне на подготвяните проекти и тяхното последващо изпълнение.

2. Условията за кандидатстване дават възможност за участие в процедурата
като сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ или дружество по смисъла на
Търговския закон или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на
държава-членка на Европейското икономическо пространство. Изборът на
единия от двата варианта е по преценка на учредителите, които са длъжни да
спазват българското законодателство. Обръщаме внимание, че участието на
община или областна администрация в РИЦ не е условие за допустимост, а се
оценя с повече точки на етап техническа оценка.
Условието кандидатът да представи бизнес стратегия за създаване и развитие
на РИЦ не противоречи на условията на ЗЮЛНЦ. Изискваната по процедурата
бизнес стратегия показва как и какви са условията за създаване и развитие на
РИЦ, както и неговата финансова и институционална устойчивост след края на
проекта, т.е. как центърът ще се самоиздържа, как ще използва и поддържа
закупените по проекта активи, как ще осигурява необходимия научен капацитет
за работа с оборудването и като цяло ще допринесе за постигане целите на
процедурата, а именно „изграждане и развитие на съвременна
научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на
приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено
икономическо и социално развитие на българските региони“.
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Относно удължаване на срока за кандидатстване моля виж отговора по т. 4 на
въпрос 31 от 18.11.2019 г.

55. 25.12.2019

56. 27.12.2019

Предвидена за закупуване и въвеждане в експлоатация по режим
„инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“ е
система за телемедицина – 1 бр. Системата се състои от хардуерна част и
софтуерна част, с помощта на които части изпълнява функциите си. С оглед
на това моля за потвърждение, че е допустимо да бъде описана в бюджета
на проекта в раздел: Разходи за придобиване на дълготрайни материални
активи (ДМА) – изследователско, изпитателно и друго съпътстващо
оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане
на нови или разширяване и модернизация на съществуваща
научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по
ИСИС по Елемент А като „Система за телемедицина, част Хардуер“ с
посочена стойността на тази част от системата и в раздел: Разходи за
придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран
софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др.,
необходими за работата на РИЦ по Елемент А като „Система за
телемедицина, част Софтуер“ с посочена стойността на софтуерната част.
Аналогично двете части на системата ще бъдат описани и в отделните
дейности за закупуване на ДМА и ДНА по проекта.
1Въпрос: Моля, за пояснение относно тълкуването на т.12 Допустими
партньори от Условията за кандидатстване: „По настоящата процедура
за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално, а не съвместно
с партньорски или други организации. Участието на асоциирани партньори1,
включително от други райони на страната и от чужбина, е допустимо.”
Срокът за представяне на документите е кратък и едва ли ще успея да
организирам всичко необходимо за РИЦ, въпреки че изпратих покани за
създаване на сдружение. В случай, че не успея, на този етап, да намеря
кандидати за сдружение, можем ли да участваме със съавторката си
индивидуално само с проекта и необходимите документи?
2Въпрос:Определената БФП от 1 000 000 до 7 000 000 лева е предназначена
само за създаване на РИЦ или за РИЦ и за изпълнение на предлагания
проект?

В случай че посочената в запитването Ви „система за телемедицина“
представлява един актив, който се състои от хардуер и софтуер към него, без
който хардуерът не може да функционира, тогава разходът за нея следва да
бъде описан в бюджета на проекта в раздел: Разходи за придобиване на
дълготрайни материални активи (ДМА). Допълнително, за да може посоченият
от Вас актив да се отнесе само към раздел ДМА на бюджета на проекта, следва
в офертата представена за него към проектното предложение софтуерът да не е
остойностен самостоятелно..."
В противен случай ако описаните във въпроса Ви части - хардуерна и
софтуерна, на „системата за телемедицина“ могат да функционират
самостоетлно и ще бъдат заприходени като самостоятелни активи след тяхното
закупуване, тогава описаният от Вас начин за попълване на бюджета е
правилен. При това положение бихме препоръчали в т. 7 Дейности на
формуляра за кандидатстване системата да я включите като една дейност с
обща стойност, а в описанието на дейността да посочите отделните активи,
които я съставляват.
1. Участието по процедурата на описаното във въпроса Ви сдружение би било
недопустимо поради това, че то няма да отговаря на изискванията кандидатът
(обединението) да включва минимум 3 (три) юридически лица, регистрирани
по Търговския закон или еквивалентни лица по смисъла на законодателството
на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които са
извършвали икономическата си дейност на територията на дадения район на
ниво NUTS 2 през 2017 и 2018 г. и минимум 1 (едно) висше учебно
заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти,
които разполагат с капацитет и развиват дейност в дадения район на ниво
NUTS 2. Несъответствието с който и да било от двата критерия би довело до
отхвърляне на проектното предложение.
В допълнение бихме искали да Ви обърнем внимание че всички изисквания, на
които трябва да отговарят кандидатите за да бъдат допустими участници по
процедурата са посочени в т. 11.1 от Условията за кандидатстване. Също така
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съгласно група 2. Критерии за оценка на допустимостта на кандидата от раздел
I. Критерии за оценка на административното съответствие и
допустимостта от Приложение Й „Критерии и методология за оценка“, при
несъответствие с някой от критериите за оценка на допустимостта на
кандидата, проектното предложение се отхвърля.
2. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е предназначена за
изпълнение на проекта, който трябва да води до постигане целите на
процедурата, а именно „…изграждане и развитие на съвременна
научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на
приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено
икономическо и социално развитие на българските региони“, т.е. проектът
включва създаване на РИЦ.

57. 27.12.2019

1. Съгласно Критериите и методологията за оценка на проектните
предложения, т. II "Критерии за техническа и финансова оценка", критерий
I.3.1 ("Научен капацитет") точки се присъждат на кандидатите, когато
Научното звено в обединението разполага със съоръжения и оборудване,
резултат от реализирани инвестиционни дейности/проекти, които могат да
подпомогнат осъществяването на приложни изследвания, и Научното звено
разполага с лаборатории, изследователски помещения, технически
помещения и др. помещения, които могат да подпомогнат дейността на РИЦ
и
да
позволяват
извършване
на
приложни
изследвания.
За да се счете критерият за изпълнен, необходимо ли е, съоръженията и
оборудванията, лабораториите, изследователските, техническите и другите
помещения да се намират в населеното място, където ще бъде създаден
регионален иновационен център?
2. Съгласно Условията за кандидатстване достъпът до инфраструктурата на
РИЦ следва да е отворен за няколко ползватели и се предоставя на
прозрачна и недискриминационна основа
2.1. Допустимо ли е достъпът до инфраструктурата на РИЦ да бъде
ограничен само до членовете на обединението-кандидат по процедурата, ако
всички изисквания, заложени в условията за кандидатстване и Регламент
651/2014 г., са спазени - осигурен е преференциален достъп на
предприятията, които са финансирали поне 10 % от инвестиционните
разходи за инфраструктурата на РИЦ, създадени са нарочни дневници,

1. Условията за кандидатстване не поставят изискване създаденият РИЦ да е на
територията на населеното място, където се намират съоръженията,
оборудването, лабораториите, изследователските и техническите помещения,
предмет на оценка по критерий I.3.1 "Научен капацитет" от Критериите за
техническа и финансова оценка. Напомняме обаче, че по критерий I.3.1 ще
бъдат оценявани единствено научните звена, членове на РИЦ, с дейност в
района на ниво NUTS 2.
2.1. Отвореният достъп до изградената по проекта научноизследователска
инфраструктура изключва ограничаването на ползването й само до членовете
на РИЦ. В допълнение съгласно част 13.1 Допустими дейности, І. (5) от
Допустими проекти кандидатите следва да обосноват как конкретно ще
постигнат изпълнението на всяко от изискванията на чл. 26 от Регламент (ЕС)
№ 651/2014 в т. 11.3 „Информация, необходима за оценка на допустимостта на
проекта по критерий 8 от критериите за оценка на допустимостта на проекта“.
2.2. Редът за ползване на инфраструктурата на РИЦ се определя от
кандидата/бенефициента, като той задължително следва да отговаря на всички
изисквания на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014, като достъпът до
инфраструктурата да е отворен и да се предоставя на прозрачна и
недискриминационна основа.
3.1. Пазарната цена за използване на инфраструктурата следва да бъде
определена от кандидата/ бенефициента като се използва сравнителният метод
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електронни регистри, система за контрол и управление.
2.2. В случай че отговорът на горния въпрос е отрицателен, възможно ли е
да се заложи рестриктивен режим (вкл. процедури на предварително
одобрение) относно потенциалните ползватели при положение, че подобни
условия по отношение на достъпа бъдат ясно и публично обявени, така че да
се гарантира прозрачност и единен подход към потенциалните ползватели?
Ограничения на достъпа са необходими поради чувствителността на
информацията,
която
РИЦ
ще
обработва,
правата
на
интелектуална/индустриална собственост, които ще бъдат създадени,
търговски тайни, както и с цел да се предотвратят/ ограничат злоупотребите
и причиняването на вреди по инфраструктурата на иновационния център.
3. Съгласно Условията за кандидатстване цената за експлоатацията или
използването на инфраструктурата следва да отговаря на пазарната цена. В
тази връзка, молим за следните разяснения:

Разяснения от УО
с подобна инфраструктура в или извън рамките на България.
3.2. В Указанията за кандидатстване не е посочено, че такова отклонение в
пазарната цена за използване на инфраструктурата е допустимо.
3.3. С оглед спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 не е
допустимо цената за използване на инфраструктурата, която плаща всеки един
отделен ползвател да не се оповестява публично.
3.4. Няма задължителни за РИЦ индикатори, въз основа на които да се определя
цената за използване на инфраструктурата, изборът на индикатори е
отговорност на кандидата/ бенефициента, като той трябва регулярно и текущо
да отразява документално актуалната информация за „ползвателите, ползваните
помещения, съоръжения и дейности на РИЦ, таксите (включително по
отношение на преференциалния достъп) и начина на определяне на
съответствието на тези такси с пазарната цена или съответно с разходите за тези
дейности“.

3.1. По какъв метод и от кого следва да бъде определена пазарната цена за
експлоатация/използване на инфраструктурата?
Тук е важно да се отбележи, че научноизследователската и
иновационна инфраструктура, която ще се създаде по проекта ще е
уникална за България и в тази връзка не е възможно да се извърши
сравнение и да се определи адекватна пазарна цена.
3.2. В какви рамки е допустимо отклонение от изчислената пазарна цена, с
оглед това че в пазарни условия е възможно вариране на цените?
3.3. С оглед пазарната приложимост на продуктите/услугите на РИЦ и
търговския характер на взаимоотношенията, допустимо ли е цената за
експлоатация/използване на инфраструктурата, която плаща всеки един
отделен ползвател, да остане поверителна и да не се оповестява публично?
3.4. Съществуват ли задължителни за РИЦ индикатори, въз основа на които
да бъде определяна цената за използване на инфраструктурата - напр. цена
на час/ден/дейност/човекодни и пр.?
58. 27.12.2019

1/ В раздел 10 "План за външно възлагане" на Формуляра за кандидатстване
трябва да се описват всички процедури, които ще бъдат проведени в

1. В т. 10 „План за външно възлагане“ кандидатът следва да опише всички
процедури за избор на изпълнители, които ще бъдат проведени по проекта, вкл.
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рамките на проекта - включително директни възлагания на външни услуги
(напр. за организиране на събития) или единствено процедурите за
придобиване на ДМА/ДНА, за които се предоставя и оферта и фигурират в
Техническата спецификация?

на директно възлагане. При попълване на раздела за всяка процедура,
кандидатът може да избере приложимия нормативен акт, както и типа
процедура, който ще проведе. За повече информация относно попълването на т.
10 моля вижте Приложение А към Условията за кандидатстване - „Примерни
указания за попълване на електронен Формуляр за кандидатстване“.

2/ Допустим разход ли са възнагражденията на ръководител на РИЦ
(различен от ръководител на научно звено) и технически сътрудник? В
Насоките за кандидатстване на стр. 37 е записано:
ВАЖНО: Екипът на кандидата следва да включва само персонал,
участващ пряко в дейностите за създаване и развитие на РИЦ. Разходи за
възнаграждения на ръководител, координатор, счетоводител на
проекта и други експерти, ангажирани с оперативното и финансово
изпълнение, управление и администриране на проекта, не са допустими.
В случай че член\ове на екипа, наети в рамките на проекта, осъществява\т
дейности по изпълнение, управление и администриране на проекта, същите
не следва да бъдат отчитани като част от трудовите отговорности на
съответния член, за които получава възнаграждение по проекта, а да
представляват допълнителен ангажимент, който съответният член на
екипа осъществява извън работното си време по проекта.
От друга страна, в т. 4 от 14.2. Допустими разходи е записано:
4. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за
сметка на работодателя) на квалифициран персонал, участващ пряко в
научноизследователските дейности (изследователи и друг квалифициран
персонал) и/или персонал[1], ангажиран с професионалното управление
на РИЦ.

[1]

Ръководителят на РИЦ е част от персонала, ангажиран с
професионалното управление на РИЦ.
В бюджета в ИСУН 2020 фигурира в раздел III, т. 7 - 7. Разходи за
възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на

2. Съгласно т. 14.2 допустими са разходи за възнаграждения на квалифициран
персонал, участващ пряко в научноизследователските дейности (изследователи
и друг квалифициран персонал) и/или персонал, ангажиран с професионалното
управление на РИЦ. В поле „ВАЖНО“ е посочено, че персоналът трябва да е
нает единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден, т.е
персоналът трябва да работи в РИЦ и да осъществява научноизследователска
или управленска дейност. Както е посочено в бележка под линия № 20
Ръководителят на РИЦ е част от персонала, ангажиран с професионалното
управление на РИЦ и като такъв разходите за възнаграждения за Ръководител
на РИЦ са допустими по процедурата.
Съгласно второто поле „ВАЖНО“ на стр. 36 от УК, в т. 9 „Екип“ от Формуляра
за кандидатстване, кандидатите следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да включат
информация за квалифицирания
персонал, участващ пряко в
научноизследователските
дейности
и/или
персонала,
ангажиран
с
професионалното управление на РИЦ, в това число и за Ръководителя на РИЦ,
вкл. минималните изисквания за длъжността по отношение на:
- образование,
- квалификация,
- професионален опит,
- функции (отговорности и задължения),
- период (в месеци) и
- часова заетост на персонала.
Предвид гореизложеното кандидатът трябва да включи в т. 9 „Екип“
информация за целия персонал на РИЦ. Кандидатът следва да посочи
единствено длъжности и минимални изисквания за длъжността без да посочва
имена и конкретни лица. Поименно се посочва само ръководителя на РИЦ, като
информацията за него следва да отразява действителните му образование,
квалификация и професионален опит.
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работодателя) на персонал, ангажиран с професионалното управление на
РИЦ по Елемент Б.( фонд: ЕФРР , режим на финансиране: de minimis ,
допустим)

3. Критериите от група „I.3. Характеристики на научните звена членове на РИЦ
с дейност в района на ниво NUTS 2” оценяват капацитета на научното звено,
което се изисква да бъде член на обединението-кандидат съгласно т. 11.1
Допустими кандидати от УК, т.е. на вече съществуваща научна организация,
която развива дейност. Ръководителят на научното звено, чийто капацитет е
предмет на оценка по критерий I.3.4 Управленски капацитет е ръководителят на
тази
научна
организация,
която
може
да
е
висше
учебно
заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти.
В този смисъл Ръководителят на научното звено и Ръководителят на РИЦ са
различни длъжности, като допустими по процедурата са разходи за
възнаграждения само за Ръководителя на РИЦ.

С оглед на горецитираното, моля да изясните дали в бюджета на проекта е
допустимо да бъдат включени разходи за персонал, ангажиран с
професионалното управление на РИЦ (напр. координатор, счетоводител).
Ако да - трябва ли функциите на този персонал да бъдат описани в раздел 9
"Екип"?
3/ Като се съобразяваме с Приложение Й "Критериите и методология за
оценка на проектните предложения", в което в т. 3.2. се оценява
управленския капацитет на Ръководителя на научното звено, а в т. 5
Структура и управление на РИЦ се оценява опита в областта на
стратегическото планиране, бизнес развитието и трансфера на технологии
на Ръководителя на РИЦ, допустимо ли е да има две отделни лица, които да
изпълняват ролите на "Ръководител на РИЦ" и "Ръководител на научно
звено". Допустимо ли е да бъдат включени и двете длъжности в раздел 5
"Бюджет" и раздел 9 "Екип" във формуляра за кандидатстване?

59. 28.12.2019

4/ Допустимо ли е търговско дружество - член на обединението-кандидат по
процедурата, да извършва търговската си дейност чрез няколко местни
единици, част от които са в границите на региона от ниво NUTS2, в който
ще се извършва дейността на РИЦ, но друга част да е извън границите на
този регион. Необходимо ли е към проектното предложение да се приложат
всички справки за местни единици за съответните години (2017 и 2018 г)
или е достатъчно да се приложи само за една местна единица, доказваща
извършване на дейност в границите на конкретния регион от ниво NUTS2.
Във връзка с процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на
Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ моля да дадете допълнителни
разяснения във връзка с отговорът ви на въпрос №1 от 01.10.2019. В случай
на проект, който включва дейности и по Елемент А и по Елемент Б освен
задължителната област на интервенция: „059 Инфраструктура за научни
изследвания и иновации“ в т.4 „Финансова информация – кодове по
измерения“ от Формуляра за кандидатстване, трябва ли да бъде посочена и
„062 Трансфер на технологии и сътрудничество между университети и
предприятия, основно в полза на МСП“? В случай, че и двете области на

4. Изискването по процедурата съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване
е юридическите лица, регистрирани по Търговския закон, членове на
обединението кандидат, да са извършвали икономическа дейност на
територията на района на РИЦ на ниво NUTS 2 през 2017 и 2018 г. УК не
поставят ограничение предприятието да извършва дейност на повече от едно
място, вкл. и в друг район на планиране, но за да е допустимо следва да
отговаря на изискването по-горе. В случай че предприятието извършва дейност
чрез няколко местни единици е необходимо да представи справката за местната
единица, която отговаря на изискванията.
Обръщаме внимание, че предприятия, които развиват дейност в няколко района
за планиране, могат да участват само в едно обединение в един от районите за
планиране на територията на страната.

Както е посочено в отговора ни на въпрос №1 от 01.10.2019, трябва да бъдат
посочени и двете области на интервенция (059 и 062), като това кои разходи
към коя интервенция спадат се определя от естеството на разходите, описани
подробно в част 14.2 Допустими разходи от Формуляра за кандидатстване по
процедурата.
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60. 29.12.2019

61. 30.12.2019

Въпрос
интервенция бъдат избрани, как да се определи кои разходи към коя
интервенция спадат в т. 5 Бюджет на проекта?
При предвидената за закупуване научна инфраструктура, получихме оферта
за компютърна система с инсталиран специализиран софтуер. В кое
бюджетно перо следва да го включим - Разходи за ДМА или Разходи за
ДНА по Елемент А? Стойността на комбинираната хардуер/софтуер система
не надвишава прага от 10% за разходи за ДНА, но включва и хардуер компютърна конфигурация, освен софтуера.
Съгласно Критериите и методологията за оценка на проектните
предложения, т. III "Приоритизиране на проекти", по критерий III.2
"Тематична специализация на РИЦ (надграждане на друг европейски
проект, изпълняван от член на обединението-кандидат)", проектно
предложение ще получи максимален брой от 3 точки в случай че проектът
надгражда дейности от повече от един договор по Рамкова програма на ЕС.

Разяснения от УО

Моля, запознайте се с разяснението на УО, дадено на въпрос № 55.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, с. 41 приоритет ще
бъде даден на „проекти, които включват дейности за надграждане на резултати
по Рамковите програми на ЕС и/или са получили печат за качество (seal of
excellence) по програма Хоризонт 2020“. Доколкото програма COST не е
рамкова програма на ЕС и няма фиксирана приоритетна насоченост като нея,
Управляващият орган не може да приеме за еквивалентни договори (акции) по
тази програма.

В тази връзка, молим за разяснения дали Управляващият орган ще приеме за
еквивалентни на договори по Рамкова програма на ЕС проекти (акции),
изпълнени по програма COST (European COoperation in the field of Scientific
and Technical Research) на ЕС.
Програма COST е практически най-рано стартиралата програма на
Европейския съюз, която е създадена за да подкрепя научните изследвания
и технологичното развитие. Програмата е най-мащабната научна мрежа и е
пример за глобален подход при решаването на важни научни и
технологични проблеми, като всеки един от проектите по програмата се
одобрява на конкурентен принцип.
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