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Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 12 март 2016 г.
200. 29.02.2016 г.

Здравейте, имам следните три въпроса по цитираната процедура:
1. Ще се считат ли за придобити права по интелектуална собственост от
кандидата, управителя или съдружниците валиден патент и/или
свидетелство за регистрация на полезен модел, собственост на някой друг (
като изобретател), но прехвърлени на кандидата, управителят или
съдружниците чрез лицензионен договор и/или друг договор за
прехвърляне на права за ползване на предмета на патента / полезния модел,
т.е. осъществена сделка по покупко - продажба на патент / полезен модел ?
2. Ще се счита ли за придобито право по интелектуална собственост от
управителя и едноличен собственик на капитала на потенциален кандидат
наличието на няколко патента в цял свят, за които обаче не са плащани
такси и съответно те не са валидни към година 2016 г. Те доказват наличие
на изобретателска мисъл, а подновяването им в различни страни по света е
свързано със значителни разходи.
3. По отношение на формулата за изчисляване на това, дали едно
предприятие е в затруднение или не, следва ли да се счита, че точка II
"Премии от емисии" от раздел А "Собствен капитал" от пасива на
счетоводния баланс се равнява на наименованието II "Допълнителен
капитал" от раздел А "Собствен капитал" от пасива на счетоводния баланс
при едно Еднолично дружество с ограничена отговорност микропредприятие по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП ?

1.

Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос №7, т.1.
Следва да имате предвид, че за да е изпълнен критерия следва
„кандидата, управителя и/или съдружниците му“ да „притежават наймалко един патент за изобретение или полезен модел“, т.е. да са
патентопритежатели по смисъл на чл. 12, ал.2 от ЗПРПМ.

2.

Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос №138, т.4.

3.

Всички нефинансови предприятия, съставящи баланс (с изключение на
банките,
застрахователите,
специализираните
инвестиционни
предприятия, пенсионните фондове и пенсионноосигурителните
дружества, бюджетните предприятия и предприятията с нестопанска цел,
на основание чл. 20 от Закона за статистиката) задължително подават
Счетоводен баланс (част от Годишния отчет за дейността) по образец,
зададен от Националния статистически институт. В тази връзка, не
следва да има разлика в образеца на Счетоводен баланс, който попълва
от Еднолично дружество с ограничена отговорност и който е попълван
от Дружество с ограничена отговорност, например.
Допълнително, споменатите показатели от Счетоводния баланс се
попълват на отделни редове и имат отделни кодове – „(Други видове
записан капитал) в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)“ код
05121; „Премии от емисии“ код 05200.

Благодаря !

201. 29.02.2016 г.

Подател: Пламен Василев
Ел. поща: lubenageorgieva@gmail.com
Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.001

При описанието на дейностите в т.7 „План за изпълнение / Дейности по проекта“
на формуляра за кандидатстване не трябва да се посочва кой ще достави
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„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ Ви моля да ми
отговорите на следния въпрос, свързан с провеждането на обучения в
рамките на проекта. При заложено обучение по проекта, необходимо ли е
да изрично да се упоменава името на научната организация, която ще
извърши заложеното обучение на Екипа по проекта?

съответния актив или кой ще предостави съответната услуга. На етап изпълнение
бенефициентите следва да извършат процедура за избор на изпълнител, на база
на която да бъде определена организацията, която ще предостави услугата (в
описаната в запитването хипотеза – организацията, която ще проведе
съответното обучение). Указания за провеждането на процедурите за избор на
изпълнител са предоставени в Ръководството за изпълнение на договори за
безвъзмездна
финансова
помощ
по
ОПИК
2014-2020
(http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1034).

Благодаря Ви предварително за Вашия отговор!

202. 29.02.2016 г.

С уважение:
Подател: Иван Георгиев
Ел. поща: ivan_g1989@abv.bg
Уважаеми Дами и Господа,
във връзка с отворена процедура за прием на проекти „Подкрепа за
внедряване на иновации в предприятията“, Ви моля за отговор на следния
въпрос:

Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос №25.

Съгласно критерии за оценка "Опит на кандидата в изпълнението на
дейности, сходни с дейностите, за които се кандидатства (съгласно
Справката за иновационна дейност на предприятието през периода 20122014, подавана към НСИ)", се присъждат единствено точки на кандидат,
който "е реализирал успешно през последните 3 години иновативен
продукт (стока или услуга) или процес". Същевременно източник на
оценка за това е Справката за иновационна дейност на предприятието
през периода 2012-2014 г.
Ето и нашият казус във връзка с горното: Предприятието е получило
Свидетелство за регистрация за полезен модел за иновативен продукт през
2015 година, като през същата година е започнал да произвежда и
въпросните иновативни продукти. По този начин от една страна имаме
реализиран успешно иновативен продукт през последните три години, а от
друга - същия не е отразен в Справката за иновационна дейност 2012-2014,
тъй като е реализиран през 2015 г. В този случай какво трябва да направим
за да бъде признат нашият опит след като не е отразен в Справката и да
получим точки за това? Може ли в подобен случай да ни бъдат присъдени
точки на база описание на иновативния продукт във Формуляра за
кандидатстване и съответните документи удостоверяващи същия?
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Благодаря Ви.
Подател: Костадин Костадинов
Ел. поща: kostadinov30@abv.bg
Уважаеми господа,
Моля да изясните следните въпроси, възникнали при прегледа на
документация за участие в открита процедура за конкурентен подбор на
проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията“ („Процедурата”):
1. Във връзка с въпроси и отговори №№ 94.4, 94.5, 161.2 и 161.3, моля,
пояснете, дали подписваните документи по букви м, о, н, п, р (ако е
приложимо), у, ф и ш по т. 22 от Насоките по Процедурата с КЕП по
начина, указан в Раздел 12 от Приложение А към Насоките за
кандидатстване („Насоките”) по Процедурата, следва, ПРЕДИ ДА БЪДАТ
ПОДПИСАНИ С КЕП, да бъдат сканирани копия на оригиналните
документи, подписани (от счетоводител, ако е приложимо и от
представляващия кандидата) и подпечатани на хартия?
2. Във връзка с въпроси и отговори №№ 94.4, 94.5, 161.2 и 161.3 по
Процедурата, моля, пояснете, дали подписваните документи по букви м, о,
н, п, р (ако е приложимо), у, ф и ш по т. 22 от Насоките по Процедурата с
КЕП по начина, указан в Раздел 12 от Приложение А към Насоките за
кандидатстване („Насоките”) по Процедурата, е допустимо, ПРЕДИ ДА
БЪДАТ ПОДПИСАНИ С КЕП, да бъдат включени в pdf файлове,
съдържащи данните подадени към НСИ, но без ръчно положени подписи
(на счетоводителя и Управителя) и печат?
3. Във връзка с въпрос и отговор № 161.1 по Процедурата, моля, пояснете
дали съществува задължителен формат (.pdf, .doc, .docx, друг) в който
следва да бъдат съхранени и качени в ИСУН 2020 документите по букви б,
в, г, д, е, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, р (ако е приложимо), с (ако е приложимо),
т (ако е приложимо), у, ф, х (ако е приложимо), ц (ако е приложимо), ч (ако
е приложимо) и ш по т. 22 от Насоките по Процедурата, ПРЕДИ ДА
БЪДАТ ПОДПИСАНИ С КЕП съобразно инструкциите в Раздел 12 от
Приложение А към Насоките по Процедурата?
4. Във връзка с въпроси и отговори №№ 5.8 и 65.3.3, моля, пояснете дали
дадено проектно предложение ще получи максимален брой точки по
критерий „Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация” от
ТФО от Приложение Й към Насоките, в случай че на етап кандидатстване

Разяснения от УО

1. Придружителните документи, описани в т.23 от Насоките за
кандидатстване, се подават чрез Информационната система за
управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в
България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран
електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния
интернет адрес: https://eumis2020.government.bg (без преди това да се
принтират и сканират за целите на подаването в ИСУН 2020).
Счетоводните документи, описани в т.23 от Насоките за кандидатстване
по букви: м), н), о), п), у) и ф), в случай че към момента на
кандидатстване са подадени към НСИ с електронен подпис не е нужно
при подаването на документите към УО да са разпечатани, подписани,
сканирани, качени в ИСУН и отново подписани с КЕП. В този случай
кандидатите следва само да ги качат в ИСУН 2020 и да ги подпишат с
КЕП, по начина, указан в Приложение А.
В случай че гореописаните документи са подадени към НСИ на ръка и
самите им оригинали вече са подписани саморъчно, то същите следва да
се сканират, да се качат в ИСУН 2020 и да се подпишат с КЕП.
По отношение на документ, описан в т.23, буква ш) - Счетоводната
политика на фирмата винаги се изготвя, разпечатва и подписва на
хартия, така че към момента на подаване на проектното предложение
кандидатите следва да разполагат с подписания оригинал на хартиен
носител (с подписа на представляващия и гл.счетоводител), който следва
да бъде сканиран, качен в ИСУН 2020 и подписан с КЕП.

2. Насоките за кандидатстване не съдържат изискват изискване
документите, описани в т.23 от Насоките за кандидатстване, да са с
ръчно положени подписи или печати. Документите следва да подписани
с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено
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към проектното предложение е приложен Договор за придобиване на права
за ползване върху патент (лицензионен договор) със срок, покриващ
изискването за устойчивост на проекта (3/5 години след приключването
му, съобразно вида на кандидата). При посочената хипотеза, разходите за
придобиването на правата за ползване са реализирани преди подаване на
проектното предложение и не са включени в него.
5. В случаите, в които кандидатът представя патент като документ по буква
х „Документи, доказващи наличието на придобити права по интелектуална
собственост от кандидата, управителя и/или съдружниците му” по т. 22 от
Насоките по Процедурата, ако същият патент е закупен от лицето, което
първоначално е придобило патента и въпросният патент не е валиден към
датата на стартиране на Процедурата, достатъчно ли е да се представи
договор за прехвърляне на права за собственост върху въпросния патент
между патентодържателя и кандидата? Ако не е достатъчно, моля,
посочете друг/и документ/и, които следва да се приложат към проектното
предложение, с оглед изпълнение на критерий „Придобити права по
интелектуална собственост от кандидата, управителя и/или съдружниците
му” от ТФО в Приложение Й към Насоките по Процедурата.
6. В хипотезата по Въпрос № 5 по-горе, има ли изискване за най-късна дата
на сключване на договора за прехвърляне на права за собственост върху
патента? Ако има такова, моля, посочете тази дата.
7. Моля, пояснете какви документи следва да се приложат към придобит
невалиден патент в хипотезата по Въпрос № 5 по-горе, в случай че същият
е бил регистриран извън РБългария (напр. в САЩ, в друга държава от ЕС,
в друга държава извън ЕС).
Предварително Ви благодаря за разясненията!
С уважение,
Подател: Марин Башев
Ел. поща: marin.bashev@abv.bg

Разяснения от УО
лице (в допустимите случаи съгласно т.23 от Насоките).

3.

Насоките за кандидатстване не съдържат изискване за формата на файла
на придружителните документи преди те да бъдат подписани с КЕП.
След като бъде извършена тази процедура, файлът следва да е с
разширение „.p7s” или друго подобно в зависимост от използвания
софтуер.

4. По критерий I.1 „Степен на защита на подкрепяната по проекта
иновация“, като източник за информация по критерия в Приложение Й
са посочени: патент за изобретение, свидетелство за регистрация на
полезен модел, заявка за патент за изобретение или заявка за
регистрация на полезен модел; Декларация за ненарушаване на чужди
права върху интелектуална собственост (Приложение Ж - Раздел 2
„Декларация за авторски права върху произведението предмет на защита
на внедряваната иновация“). В този смисъл, съответния брой точки по
критерия ще получават единствено предприятия, които на етап
кандидатстване са представили един от гореизброените документи, а
не някой от другите документи изброени в т.23, б. „з‘ от Насоките за
кандидатстване.

5. и . 6. Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 138, т.4.
В описаната хипотеза от която е видно че закупуването е извършено
след като патента вече не е валиден, всички последващи правни сделки с
него също са невалидни.
Източник за проверка при оценката на критерий II.3 „Придобити права
по интелектуална собственост
от кандидата, управителя и/или
съдружниците му“ са единствено документите, описани в Приложение
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Й, а именно: Патент за изобретение, свидетелство за регистрация на
полезен модел. Документи, извън изброените по-горе, няма да бъдат
използвани при оценката по критерия.

7. Моля, вижте разясненията по т.5 и т. 6 от настоящия въпрос.
Допълнително, както е посочено в т.5 и т, 6 от настоящия въпрос всички
правни сделки с невалиден патент са нищожни, поради което критерият
„Придобити права по интелектуална собственост
от кандидата,
управителя и/или съдружниците му“ в тази хипотеза няма как да бъде
изпълнен, т.е. няма да е налице притежание на права върху патент, тъй
като същият видно от запитването е невалиден.
204. 01.03.2016 г.

Здравейте, бих искала да задам следните въпроси по отворена за
кандидатстване процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване
на иновации в предприятията“:
1. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД ще бъде ли допустим кандидат по
цитираната процедура за помощ „de minimis” по елемент А „Инвестиции”
и елемент Б „услуги” като се има предвид, че дружеството:
- е дъщерно дружество на „БЕХ” ЕАД и като едноличен собственик на
капитала му „БЕХ” ЕАД изготвя консолидиран отчет с всичките си
дъщерни дружества в групата;
- има свои две дъщерни дружества, с които изготя консолидиран отчет;
- за 2013 г. отчита положителен финансов резултат, за 2014 г. и 2015 г. отрицателен финансовия резултат;
- е с код за икономическа дейност 35.11 от НСИ – Производство на
електрическа енергия.
2. На какви изисквания следва да отговаря „БЕХ” ЕАД като 100 %
собственик на капитала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и останалите
дъщерни дружества от групата.
3. Само „БЕХ” ЕАД или всички нейни дъщерни дружества следва да бъдат
предоставят документи за ползвана през предходните години помощ „de
minimis”.

Съгласно чл. 14, ал. 2 от ПМС № 107/10.05.2014 г. не могат да се дават
разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно
проектно предложение.
Моля, запознайте се с Насоките за кандидатстване и пакета документи
(http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=134) .
Критериите за допустимост на кандидатите са описани в т.11.1 от Насоките,
критериите за допустимост на проектите в т.13.1, I; допустимите дейности са
описани в т.13.1, II, а допустимите разходи в т.14.2 от Насоките за
кандидатстване. Списък на необходимите документи, които следва да бъдат
приложени към проектното предложение може да намерите в т.23 от Насоките.
В случай че след като се запознаете с Насоките за кандидатстване и пакета
документи по настоящата процедура възникне необходимост от разяснения,
моля, прегледайте вече публикуваните Въпроси и отговори по процедурата. В
случай че в рамките на рубриката „Въпроси и отговори“ не са дадени разяснения
по запитване, обхващащо Вашия въпрос, тогава следва да изпратите запитване до
настоящия е-мейл адрес, за да получите необходимите разяснения, които ще
бъдат публикувани и ще са достъпни за всички кандидати по процедурата.
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С най-добри пожелания

205. 01.03.2016 г.

Подател: Полина Попова-Антонова
Ел. поща: p.popova@tpp2.com
Здравейте,
Във връзка с желанието ни да кандидатстваме по Процедура
BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията“ имаме следния въпрос към Вас:
Заведение желае да закупи машина, която приготвя коктейли.
Досега подобна технология не е използвана в практиката и въпросът ни е
дали такава машина би се признала като иновация в рамките на
настоящата процедура?
Оставаме в очакване на Вашия отговор.
Подател: correct consulting
Ел. поща: correkt.consulting@gmail.com

206. 01.03.2016 г.

Здравейте!
Във връзка с публикуваните отговори на въпроси № 62 и № 63 по схема
„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията",
моля отново да потвърдите и да дадете пояснения, а именно:
1. Декларация по чл. 9, ал. 8, т.1 се подписва с КЕП от физическите лица,
които представляват кандидата.
2. Необходимо ли е да бъдат подписвани декларации с КЕП за юридически
лица или е достатъчно всеки от представляващите да притежава КЕП като
физическо лице?
Благодаря Ви!

Моля, запознайте се с Насоките за кандидатстване и пакета документи
(http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=134) .
Критериите за допустимост на кандидатите са описани в т.11.1 от Насоките,
критериите за допустимост на проектите в т.13.1, I; допустимите дейности са
описани в т.13.1, II, а допустимите разходи в т.14.2 от Насоките за
кандидатстване. Списък на необходимите документи, които следва да бъдат
приложени към проектното предложение може да намерите в т.23 от Насоките.
В случай че след като се запознаете с Насоките за кандидатстване и пакета
документи по настоящата процедура възникне необходимост от разяснения,
моля, прегледайте вече публикуваните Въпроси и отговори по процедурата. В
случай че в рамките на рубриката „Въпроси и отговори“ не са дадени разяснения
по запитване, обхващащо Вашия въпрос, тогава следва да изпратите запитване до
настоящия е-мейл адрес, за да получите необходимите разяснения, които ще
бъдат публикувани и ще са достъпни за всички кандидати по процедурата.
1. Декларация по чл. 9, ал. 8, т. 1 на ПМС № 107/10.05.2014 се попълва и се
подписва с КЕП от всички лица, с право да представляват кандидата
(независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин).
Тъй като с този документ се декларират данни, които декларатора
декларира в лично качество или съответно данни за представляваното от
него юридическо лице, като за верността им се носи наказателна
отговорност, която също е лична.
2. Декларациите следва да е подписана с КЕП на физическите лица с право
да представляват кандидата, а не с КЕП на юридически лица.

Подател: М. Цветанова
Ел. поща: myablanska@gmail.com
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Здравейте,

За да отговаря на изискванията на критерий I.4 „Подкрепяната по проекта
иновация е резултат от съвместна дейност между кандидата и научна
организация или собствена за кандидата дейност“ университетът трябва да
отговаря на определението за „научна организация“ - юридическо лице, което
извършва научни изследвания в съответствие с действащото законодателство параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на
научните изследвания или еквивалентно лице по смисъла на
законодателството на държава-членка на Европейското икономическо
пространство (в случая Норвегия).

Във връзка с критерия „Подкрепяната иновация е съвместна разработка
между кандидата и научна организация“, ще бъде ли признат критерият за
изпълнен, ако научната организация е университет в Норвегия?
Поздрави
Подател: Зорница Цонева
Ел. поща: zornitza.tzoneva@icb.bg

Друго изискване по критерия е научната организация да бъде посочена в
Регистъра на научната дейност в Република България към Министерството на
образованието и науката (в съответствие с чл.7б от Закона за насърчаване на
научните изследвания) - http://www.cris.government.bg/public/Main.do. В случай
че научната организация няма дейност на територията на Република България,
следва да се представи извлечение от аналогичен регистър, на еквивалента
организация в съответната държава, задължително придружен от превод на
български език.
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно присъждането на
точки по даден критерий за оценка ще бъде взето от Оценителната комисия,
която ще разполага с цялата необходима информация относно проектното
предложение и на база на предварително обявените критерии за оценка.
208. 01.03.2016 г.

Уважаеми Господа,
Във връзка с условията на обявена процедура за подбор на проекти
"Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията", имаме следните
въпроси:
1. Фирмата производител на оборудването е патентовала продукта. Ние ще
закупим само оборудването, но не и патента, понеже оборудването е
уникално и фирмата производител няма да ни го продаде /патента/.
Производителят може да ни осигури само документ показващ, че продукта
е патентован. Достатъчно условие ли е това за участие в програмата и
получаване на точки по буква "з" от т.23? Задължително ли е до 3 годишен
период да придобием и патента?

1., 2. и 3. Възможните типове документи в подкрепа на иновативността на
внедрявания продукт (стока или услуга) или процес, описана във Формуляра за
кандидатстване, които всеки кандидат може да предостави са изчерпателно
описани в т.23, б. „з“ от Насоките за кандидатстване, като представянето на
документи, различни от изброените е недопустимо.
В допълнение, възможните типове документи в подкрепа на иновативността на
внедрявания продукт (стока или услуга) или процес, описана във Формуляра за
кандидатстване, които всеки кандидат може да предостави са изчерпателно
описани в т.23, б. „з“ от Насоките за кандидатстване, като е този списък включва
предоставяне на „техническа документация, публикации, доклади, резултати от
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2.Може ли да бъде представен само документ представящ иновативността
на продукта, без да е необходимо придобиването на патента?
3.Допустимо ли е представянето но настоящата процедура по т.23 , буква
"з" само на техническа документация, публикации, доклади, независими
становища от компетентни организации упражняващи своята основна
дейност в приоритетното направление на тематичната област?

проведени тестове, изследвания, независими становища/оценки от компетентни
организации, упражняващи своята основна дейност в приоритетното
направление на тематичната област на ИСИС, в рамките на което ще бъде
реализирана иновацията“. Насоките за кандидатстване не съдържат изискване
задължително да бъде предоставен „патент за изобретение“.

С уважение,

209. 01.03.2016 г.

Подател: Радослав Стоянов
Ел. поща: radi6467@abv.bg
Здравейте, по настоящата процедура имам следният въпрос:
Фирма в категория малко предприятие,занимаваща се с производство
предимно за външният пазар се намира със седалище и адрес на
управление в Община Стамболийски, която се намира в селски район
съгласно приложение Т от документите за информация по настоящата
процедура, в този смисъл допустим кандидат ли е?
Благодаря,
Подател: Величка Томова
Ел. поща: vili_abc@abv.bg

Запитването не съдържа достатъчно информация, за да бъде предоставено
становище.
Следва да имате предвид, че по настоящата процедура са недопустими малки
предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, осъществяващи инвестиции,
свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в
неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора, или с
производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в
случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони
съгласно Списъка на селските райони (Приложение Т към Насоките за
кандидатстване).
В случай че запитването касае ограничението за недопустимост на предприятия,
които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са
заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в
община на територията на селските райони в Република България, следва да
имате предвид, че това ограничение касае единствено микропредприятията по
смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП.
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