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№ 

 

Данни на 

подателя   

Дата на 

получава

не 

Коментар/Предложение  Становище на УО на ОПИК 

1 ИНИЦИАТИВЕ

Н КОМИТЕТ 

ЗА 

СЪЗДАВАНЕ 

НА 

ЮГОИЗТОЧЕН 

РЕГИОНАЛЕН 

ИНОВАЦИОНЕ

Н ЦЕНТЪР – 

ТРАКИЯ  

 

17.05.2019 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 Във връзка с обявеното обществено обсъждане на 

документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и 

развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)”, 

Инициативният Комитет за учредяване и изграждане на РИЦ в 

Югоизточен район на планиране, основан от Тракийски университет - 

гр. Стара Загора, УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович”- гр. Ст. Загора и 

МБАЛ „Хаджи Димитър” – гр. Сливен , предлага да се направи 

промяна в насоките за кандидатстване, като се допусне оборудването, 

придобито по проекта, и научноизследователската инфраструктура, да 

бъдат разположени на повече от едно място, но в рамките на 

територията на Югоизточен район, в който попада Регионалния 

иновационен център, а не в рамките на населеното място, в който 

попада РИЦ, както е указано към момента. 

 Тази промяна е от съществена необходимост, тъй като научно-

изследователската инфраструктура на РИЦ-Тракия, обект на 

Не се приема. 

Целта на настоящата процедура не е 

„надграждането на  съществуващата 

инфраструктура в района“, а е насочена 

към изграждането на единен център със 

съвременна научноизследователска и 

иновационна инфраструктура и 

експертиза за провеждане на приложни 

изследвания от отворен тип, който да 

подпомогне икономическото и 

социалното развитие на района. В този 

смисъл,единственото изключение с оглед 

устойчивостта на центъра, което се 

допуска за местоположението на 

придобитото по проекта оборудване, е то 

да е разположено на повече от едно 
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инвестиции по процедурата, обхваща съществуващи лабораторни 

комплекси за съдови и онкологични заболявания на територията на 

Стара Загора и Сливен, които ще бъдат надградени по проекта за 

целите на иновационната дейност на РИЦ-Тракия. В случай, че остане 

изискването цялата научно-изследователска инфраструктура да бъде 

разположена на територията на едно населено място,  което ще 

затрудни съществено изпълнението на дейността и ще създаде 

непреодолими затруднения в надграждането на  съществуващата 

инфраструктура в района.   

 Вярвам, че направеното предложение, че ще бъде внимателно 

анализирано и ще получи необходимата подкрепа, от чисто  

практическа гледна точка, това е икономически, ресурсно и 

стратегическо равномерно разпределение на предстоящия  

иновационният център. 

  

място, но на територията на населеното 

място, където се намира РИЦ. 

Посоченият подход ще гарантира 

постигане на максимална ефективност и 

ефикасност при функционирането на 

РИЦ, чрез засилване на взаимовръзката и 

улесняване използването на ресурсите на 

регионалния иновационен център. 

2 BG CONSULT 

WORLD 

 

 

20.05.2019 Уважаеми УО,  

 

Базирано на нашия над 10 г опит по Оперативните програми, 

управлявани от МИ, приложено изпращаме нашите и на 

представляваните от нас търговски дружества коментари, с цел 

актуализирането на реалистичната представа относно практическата 

възможност за реализирането на предвидените по 

процедурата „Създаване и развитие на Регионални иновационни 

центрове (РИЦ)“ средства. 

 

Критерий Брой членове на РИЦ с дейност в района на ниво NUTS 

2 
В изискванията участието на общинска или областна администрация 

не е условие за допустимост, но залагайки този критерий то на 

практика се превръща в такова. Защо е необходимо, преди есен с 

местни избори, да се рискува създаването на обединение, което 

последствие може да се окаже нежелано от следващия ръководител на 

съответната администрация и/или общински съвет? Защо е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема. 

Участието на структурите на местната 

власт е критично важно, тъй като ще 

осигури устойчивост на дейността на 

РИЦ, едновременно с гарантиране 

правата на всички заинтересовани страни 

и съответствие с регионалните 

икономически и социални потребности.  
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необходимо да се създават предпоставки за политизиране и 

допълнително усложняване на инициативата РИЦ? Какви са доводите 

в посока добавяне на общинска/областна администрация – в коя част 

тя ще придаде стойност, предвид липсата на финансов и експертен 

капацитет в тях? Финансирането и практическото изпълнение на 

проекта ще бъде с изключително рисков характер при такъв тип 

обединение.  

Как се определи броят членове, направено ли е необходимото 

изследване/анализ, чрез което да е сигурно, че в съответните ИСИС 

области по райони на NUTS 2 има реалната възможност да се създават 

РИЦове с такъв брой качествени членове?  

 

Критерий Средносписъчен брой на персонала 

При изискване от 8 членове за максимален брой точки, защо се търси 

брой на лицата само в 2 от тях (за разлика от Критерия за износ, при 

която се взима предвид информацията за всички фирми?!)? Защо е 

необходимо да се стига до ситуации на „пълнеж“ в обединенията, 

както при процедурите с клъстери, когато се задължава привличането 

на членове, които ще имат абсолютно фиктивна форма на участие? 

При предполагаем старт на изпълнението на РИЦовете през 2020 г, 

защо следва да се взимат предвид данни от 2017 г?  

 

 

 

 

 

Критерий Нетни приходи от продажби 

При изискване от 8 членове за максимален брой точки, защо се търси 

прихода в само 1 от тях (за разлика от Критерия за износ, при която се 

взима предвид информацията за всички фирми?!)? Предвид 

максималния праг от 7 000 000 лв субсидия , предполагащо проект от 

14 000 000 лв, какво доказателство за финансовия капацитет на 

обединението е участието на 1 фирма с 1 500 000 лв приходи? Защо е 

 

В допълнение, още веднъж обръщаме 

внимание, че посоченото участие на 

общинска или областна администрация 

не представлява условие за допустимост 

за кандидатите, а е част от критериите за 

техническа и финансова оценка, като 

тежестта на съответния критерий е 5 т. 

 

 

 

Приема се частично. 

Критерият за техническа и финансова 

оценка, съдържащ изискване за 

определен брой членове на РИЦ с цел 

получаване на максимален брой точки 

включва всички видове членове на РИЦ, 

които Условията за кандидатстване 

предвиждат. От друга страна, критерият, 

касаещ средносписъчен брой на 

персонала, се отнася само за единият вид 

членове на РИЦ, а именно тези, които са 

регистрирани по Търговския закон. 

Съгласно Условията за кандидатстване 

този вид членове следва да са минимум 3 

на брой и в тази връзка, при условие че за 

максимален брой точки по критерия се 

търси поне 2 от фирмите да са със 

средносписъчен брой над определен 

минимум, не може да се говори за 

търсене на фиктивно участие, а точно 

обратното – за осигуряване на фирми, 

които са с история и развиват значителна 
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необходимо да се стига до ситуации на „пълнеж“ в обединенията, 

както при процедурите с клъстери, когато се задължава привличането 

на членове, които ще имат абсолютно фиктивна форма на участие? 

При предполагаем старт на изпълнението на РИЦовете през 2020 г, 

защо следва да се взимат предвид данни от 2017 г? 

 

 

 

 

 

Критерий Реализация на иновативни продукти (стока или услуга) 

и иновативни процеси 
Как ще се определи броят на иновативни продукти, като се има 

предвид че в Справка иновационна дейност се посочва с Да/Не , а не с 

конкретен брой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дейност.   

 

Допълнително, вследствие на получените 

коментари в рамките на общественото 

обсъждане скалата на точкуване по 

критерия ще започва от 100 лица (вместо 

от 130 лица).  Включването на данните за 

2017 г., като източник за проверка по 

критерия е свързано с изискването за 2-

годишно съществуване. 

 

Не се приема. 

Моля, запознайте се със становището на 

УО на ОПИК по предходния Ви 

коментар. 

 

Допълнително, критерият за нетни 

приходи от продажби е показател за 

жизнеспособността на фирмите и тяхната 

финансова стабилност. Наличието на 

добри финансови показатели е гаранция 

за осигуряване на необходимото 

съфинансиране по проекта и постигане на 

финансова устойчивост на РИЦ. В тази 

връзка, УО на ОПИК поддържа своята 

позиция, че за присъждането на 

максимален брой точки по критерия е 

необходимо поне една от фирмите, които 

са членове на РИЦ да има нетни приходи 

от продажби за 2017 г. или 2018 г. над 1 

500 000 лв. 

 

Приема се частично. 
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Критерий Научен капацитет 

Абсолютно неясен критерий, допълвано от факта че идеята е чрез 

РИЦ да се финансира и обезпечи дейността на съответното 

обединение, тогава защо то трябва предварително да разполага с 

необходимите съоръжения и оборудване  

 

 

Критерий Проектен капацитет 

Пример - при проект от 14 000 00 лв, ако Научното звено е 

изпълнилно 4 проекта за по 1000 лв, се счита, че има капацитет да 

бъде част от проекта?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий Иновативен капацитет 

Защо настоящият проект трябва да допринася за развитието на 

развойната дейност на звеното, не е ли обратната зависимост, т.е. 

целта е звеното да развива дейността на РИЦа  

 

Критерий Управленски капацитет 

Кое е ръководният персонал на един Факултет – деканът, деканът и 

зам. деканът и т.н..?  

 

Оценката по критерия ще се извършва на 

основа на Справката за иновационна 

дейност на фирмите – членове на РИЦ. 

Справката за иновационната дейност е 

официален документ на НСИ, който е 

част от Годишния отчет за дейността на 

предприятията. Включването на опция за 

представяне на други допълнителни 

документи без унифициран формат и 

определен автор би довело до 

изкривяване на оценката по критерия. За 

да се адресира посоченият в запитването 

проблем, подкритериите са преработени, 

за да бъде обект на оценка не общият 

брой реализирани иновативни 

продукти/процеси от страна на фирмите-

членове на РИЦ, а процентното 

съотношение на фирмите-членове на 

РИЦ, които са реализирали иновативни 

продукти/процеси . 

 

Приема се частично. 

Подкритериите са прецизирани, но 

изискването за наличие на съответното 

оборудване и съоръжения с цел 

получаване на по-голям брой точки ще 

продължи да фигурира, тъй като то ще 

подпомогне дейността на РИЦ. 

 

Не се приема. 

С оглед на спецификата на процедурата, 

допустимите кандидати (обединения) и 

техните членове, УО на ОПИК е избрал 
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Въпроси по секция II - Визия и стратегия за развитието на РИЦ (в 

краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план) 
 

Предвижда се използване на изградения капацитет и резултатите от 

извършените изследвания в рамките на Центровете за компетентност 

и Центровете за върхови постижения. – обвързването на РИЦ с 

процедура от друга Оперативна програма (ОПНОИР) с Центрове, 

които са в процес на изпълнение и съответно с неясен краен резултат 

/тоест дали ще оцелеят или не/ е абсолютно неоправдано изискване.  

 

Предвидено е развитие и комерсиализиране на собственото портфолио 

с права върху интелектуална собственост, включително патенти, 

лицензи, търговски марки, авторски права и др., - РИЦ няма собствено 

портфолио в момента на кандидатсване; ще му бъде ли ангажимент да 

патентова и т.н. резултатите, тъй като това са процеси с неясен бъдещ 

резултат и срок за изпълнение. 

 

Предложената стратегия включва развитие на стратегически 

партньорства и работа по проекти с водещи технологични компании в 

България и чужбина. – кой определя кои са това? 

 

Привличане на чуждестранни инвестиции в региона; - как ще се 

измерва този резултат? 

 

Тематична специализация на РИЦ (надграждане на друг европейски 

проект) – защо е необходимо ново обединение да се ангажира да 

надгражда дейности по проект на някой от членовете му?  

 

Благодарим ви предварително! 

 

С Уважение, 

BG CONSULT WORLD 
 

подход на оценка, при който се оценява 
научния, проектния, иновативния и 
управленския капацитет на научните 
звена в обединението. Методиката за 
оценка следва да се анализира в нейната 
цялост, поради предвидените 
взаимовръзки, допълняемост и синергия 
между различните критерии, като един от 
ключовите елементи в комплексната 
оценка на проектните предложения е 
наличието на проектен капацитет. 
 

Не се приема. 

Коментарът не съдържа предложение, по 
което УО на ОПИК да предостави 
становище. 
 
Не се приема. 

Ръководният персонал е ясно определен в 
уставните документи на организацията. С 
цел по-голяма яснота във финалната 
версия на документацията по 
процедурата терминът „ръководен 
персонал“ е заменен с „ръководител“. 
 
Не съдържа предложение. 

Коментарът не съдържа конкретно 
предложение, по което УО на ОПИК да 
предостави  становище. 
 
Като цяло, всички елементи, които се 
изисква да бъдат описани в Бизнес 
стратегията имат прогнозен характер, 
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като тази информация е необходима, за 
да се проследи и оцени цялостната визия 
за развитие на РИЦ. 

3 София 20.05.2019 Здравейте,  
 
в пакета от документи има е включена и Бизнес стратегия за създаване 
и развитие на регионални иновационни центрове (РИЦ). Тази 
стратегия може да има обем от 10, от 50 и дори от 500 или 1000 
страници. Предлагам да заложите максимален обем на документа, 
като по този начин ще се предостави информация на кандидатите 
колко подробно и в какви детайли да бъдат описани съответните 
области от стратегията. 
 
 

Приема се. 

В окончателния вариант на документите 
за кандидатстване по процедурата е 
заложен максимален обем от знаци за 
всеки отделен раздел на Приложение И 
„Бизнес стратегия“. 

4 Габрово 20.05.2019 1. По отношение на Декларация Приложение Г1 е записано, че 
висшето учебно заведение/научноизследователската 
организация или техни звена/институти следва да декларират, 
че към момента на кандидатстване по процедура 
BG16RFOP002-1…. „Създаване и развитие на Регионални 
иновационни центрове (РИЦ)“, в който представляваната 
организация участва, осъществява научно-изследователска 
дейност в района на ниво NUTS 2 на изпълнение на проекта. 

Коментар: Смятам, че заложеното като текст в Декларация 
Приложение Г1 изключва възможността да бъдат включени нови 
научни инфраструктури, които да развиват иновации на територията и 
в този смисъл поставеното изискване се явява ограничително условие. 
Тук можем да включим само двата университет на Габрово и Русе. 
БАН не може да декларира това, освен ако няма сключен договор с 
вече регистрирания РИЦ и вече извършва дейност в територията. 
(Припомням, че напрактика Община Габрово  има подписано 
Споразумение за партньорство с БАН, както и че БАН има регионални 
структури в районите за планиране. Д-ц. Железаров се явява техен 
представител за Габрово, а седалището за СЦР е в Русе. Не знам дали 

1 и 2. не се приема. 

Настоящата процедура е насочена към 
изграждането на единен център със 
съвременна научно-изследователска и 
иновационна инфраструктура и 
експертиза за провеждане на приложни 
изследвания от отворен тип, който да 
подпомогне икономическото и 
социалното развитие на района. В този 
смисъл, с оглед устойчивостта на 

регионалния център се допуска 
изключение по отношение на участието 
на едно висше учебно заведение/ 

научноизследователска организация 

или техни звена/институти от друг 

район на планиране и то при положение 
че същото ще започне да осъществява 
научноизследователска дейност в района 
на РИЦ. Обръщаме внимание, че 



 
 

8 
 

това обаче ще свърши работа след като се говори за осъществяване на 
научно-изследователска дейност…  

2. На база на предходното излиза, че горната Декларация 
Приложение Г1 противоречи на Декларация Приложение Г, в 
която се изисква да се декларира, че към момента на 
приключване на проекта съответната научна организация 
следва да е изнесла част от дейността си в региона на ниво 
NUTS2. 

Общият коментар може да бъде: 
Следва да бъдат преразгледани текстовете в Декларация Приложение 
Г1 и да отпадне силно ограничителното изискване съответната 
научно-изследователската организация, която участва в РИЦ да 
осъществява научно-изследователска дейност в района на ниво NUTS 
2 на изпълнение на проекта към датата на кандидатстване. По-скоро 
да стане, че ….декларира, че ще осъществява научно-изследователска 
дейност в района на ниво NUTS 2 по време на изпълнението на 
проекта, както и след неговото приключване. Последното обаче 
директно отива към премахване на въпросната Декларация 
Приложение Г1 и оставяне само на Декларация Приложение Г. 

3. По отношение на участието на свързани предприятия в 
Насоките за кандидатстване е записано, че допустими за 
финансиране по процедурата 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., като е 
отбелязано че юридически лица не трябва да са свързани 
предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 
средни предприятия (ЗМСП).  

Коментар: Предложение е да остане текстът, че кандидатът трябва да 
включва минимум 3 юридически лица, които не са свързани 

възможността за включване на подобна 
организация е в допълнение към 
изискването, заложено в т. 11.1., 3) от 
Условията за кандидатстване относно 
наличието на 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. 
Уточнение в тази посока е направено и 
във финалната версия на Условията за 
кандидатстване с цел по-голяма яснота. 
 

 

3. Не се приема. 

Изискването за липса на свързаност 
обхваща всички членове на РИЦ, които 
са регистрирани по Търговския закон, 
като в тази връзка е направено и изрично 
уточнение във финалната версия на 
Условията за кандидатстване. 
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предприятия с допълнение, че останалите членове на сдружението 
могат да бъдат и свързани предприятия. (Това вече го бяхме 
предложили, но някой го е пропуснал да запише!) 
Сдружението трябва да допуска и участие на физически лица! 

4. Не следва да се ограничава участието в РИЦ на външни за 
региона висши училища/научноизследователската организации 
външни за региона на ниво NUTS 2 само до 1, тъй като по този 
начин силно се ограничават възможностите за бъдещо 
устойчиво развитие на РИЦ. В бъдеще в РИЦ могат да участват 
дори и международни организации и висши училища. Най-
общо казано това ограничение следва да отпадне, както и да се 
преразгледа ролята на този тип организации в РИЦ, тъй като те 
ще бъдат по-скоро в ролята на изпълнители на приложните 
изследвания, а не на възложители. 

5. Във връзка с предложението по т.4 следва напълно да отпадне 
изискването:  Едно висше учебно заведение 
/научноизследователска организация или техни 
звена/институти може да участват само в едно обединение на 
територията на страната. Едно висше учебно заведение 
/научноизследователска организация може да участва в повече 
от едно обединение, в случай че в отделните обединения 
участва чрез различни нейни звена/институти. 

6. По повод определяне на възнагражденията в РИЦ (стр. 32 от 
Насоките) звучи неясно текстът: Общият размер на брутната 
работна заплата, здравните и осигурителни вноски за сметка на 
работодателя на този персонал за 8 часов работен ден не трябва 
да надвишава общо 3 040 лева на месец. В същото време по-
горе е записано: Размерът на брутната работна заплата на 
квалифициран персонал, участващ пряко в 
научноизследователските дейности и на ръководителя на РИЦ 
за 8 часов работен ден не трябва да надвишава 2500 лв.  Трябва 
да се запише, че става дума за възнаграждение на 1 лице, а не 
на всички заедно. Иначе написано така е не ясно. 

4. и 5. Не се приема. 

Моля, запознайте се със становището на 
УО на ОПИК по т. 1 и т. 2 от Вашето 
предложение. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Приема се. 

Текстът е редактиран, така че да има по-
голяма яснота. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Предложението е изпълнено  

Разходите за организиране и участие в 
събития за представяне на РИЦ и на 
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Този коментар се отнася и по отношение на определяне на 
възнаграждението на административен персонал на РИЦ. 

7. Следва да се предвидят, като допустими и разходи за 
командировки на екипа. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Приложимият режим по Елемент Б (de minimis) от 200 000 евро 
ще бъде крайно недостатъчен за издръжката на РИЦ, тъй като 
говорим за 3 годишен период. Може оборудването на РИЦ да 
мине в Елемент А (компютри, софтуери и т.н.) 

 
 
 
 
 
 
По отношение на Методиката за оценка: 

9. Т.2 Характеристики на фирмите членове на РИЦ с дейност в 
района на ниво NUTS 2, следва да се преразгледа, тъй като за 
всяка подточка 2.1, 2.2 и 2.3 не става ясно как тези 
характеристики ще допринесат за работата на РИЦ, особено що 
се касае до т.2.1 и т. 2.3. Защо е нужно фирмите да имат износ, 
за да се изгради работещ РИЦ и какво отношение има броя на 
персонала на членовете на РИЦ? Т.2.1 Брой персонал няма 
никакво отношение към капацитета на бъдещия РИЦ и не става 
ясно по какъв точно критерий се дават 5 т. – следва да отпадне. 
Същото се отнася за останалите две точки – 2.2. и 2.3. На 

неговите продукти/ услуги, разширяване 
и развитие на дейността на обединението 
– разходи за такси за участие в 
посочените събития и разходи за 

командировки (пътни, дневни и 

квартирни), разходи за наем на зали, 
наем на оборудване, разходи за лектори 
са допустими по т. 9 от Елемент Б.  
 
8. Предложението е изпълнено. 

Съгласно Условията за кандидатстване 
по процедурата, придобиването на 
изследователско, изпитателно и друго 
съпътстващо оборудване за 
научноизследователска дейност на РИЦ, 
както и нужния за това софтуер, е 
предвидено именно в Елемент А на 
процедурата. В Елемент Б е заложено 
единствено компютърно оборудване и 
софтуер за административни нужди на 

РИЦ. Този тип оборудване, който е за 
административни нужди на РИЦ, не 
може да бъде придобито по Елемент А, 
защото същото не попада в 
определението за  научноизследователска 
инфраструктура, каквото е изискването 
на режима на държавни помощи, под 
който се изпълнява Елемента. 
 
9. Частично се приема. 

На база на получените мнения в рамките 
на общественото обсъждане и с оглед 
постигането на устойчива добавена 
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практика отношение към РИЦ има само 2.4. 
Предложението е да се изиска от членовете на РИЦ да докажат 
финансова стабилност, т.е. липса на задлъжнялост и загуба, а това е 
със съвсем други характеристики на предприятието. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Методиката за оценка на част II. Визия и стратегия за 

развитието на РИЦ (в краткосрочен, средносрочен и 
дългосрочен план) дава възможност за получаване на много 
субективни оценки. Не са ясни точните критерии. 

 
 
 
 
 
 
 
11. Има известно дублиране между критериите „Стратегия за 

пазарна приложимост и жизнеспособност на 
продуктите/услугите на РИЦ“ и „Потенциални клиенти и 
стратегия за пазарна реализация на продуктите/услугите“.  
Предложението ми е да се формира един общ критерий, като се 
обединят двата критерия. 
 
 

стойност от инвестициите, по настоящата 
процедура се предвижда критерий 2.3 
„Приходи от износ“ да бъде заменен с 
критерий „Реализирана печалба“. Също 
така, скалата за оценка по критерий 2.1 
„Средносписъчен брой на персонала“ е 
прецизирана, като  изискуемият  за 
максимален брой точки средносписъчен 
брой на персонала ще започва от 100 
лица.  
Следва да имате предвид, че финансовата 
стабилност и задлъжнялост на 
кандидатите се контролира и 
посредством проверката относно това 
доколко кандидатът (обединението) не е 
предприятие (и на ниво група) в 
затруднено положение (с оглед 
изискването на режим  „инвестиционни 
помощи за научноизследователски 
инфраструктури“ съгласно Регламент 
(ЕС) № 651/2014).  
 
10. Не съдържа предложение. 

Коментарът не съдържа конкретно 
предложение, по което УО на ОПИК да 
предостави  становище. 
Като цяло, всички елементи, които се 
изисква да бъдат описани в Бизнес 
стратегията имат прогнозен характер, 
като тази информация  е  необходима, за 
да се проследи и оцени цялостната визия 
за развитие на РИЦ. 
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12. По отношение на критерия: Тематична специализация на РИЦ 
(надграждане на друг европейски проект, изпълняван от член 
на обединението-кандидат), считам че този критерии е 
изкуствено привнесен и ще изкриви изцяло пазара на проектите 
за РИЦ. Да бъде изяснено какъв точно европейски проект се 
има предвид, и дали ако фирмите имат реализирани проекти по 
ОПИК в същата област, това ще доведе до получаване на 
точки? 
 
 

13. В приложените документи се изисква представяне на Копие на 
получен печат за качество (seal of excellence) по програма 
Хоризонт 2020 и проектното предложение към него – 
сканирани и прикачени в ИСУН 2020. Следва да се дадат 
допълнителни разяснения по темата за кандидатите. Считам, че 
това трябва да отпадне, защото е силно дискриминиращо! 

11. Не се приема. 

Не е налице дублиране, тъй като 
критерий 3 „Стратегия за пазарна 
приложимост и жизнеспособност на 
продуктите/услугите на РИЦ“ се състои 
от 3 отделни подкритерия - 3.1 Пазарна 
ниша, в рамките на която ще се 
реализират продуктите/услугите; 3.2 
Възможни рискове пред пазарната 
реализация на продуктите/услугите и 
основни конкуренти; и 3.3 Потенциални 
клиенти и стратегия за пазарна 
реализация на продуктите/услугите. 
Подкритерий 3.3 е съставна част от 
критерий 3, като сумата от поставените 
от Оценителната комисия точки по 
подкритерий 3.1, 3.2 и 3.3 дава общия 
резултат по критерий 3. 
 
12. Не се приема. 

В т. 15 от Условията за кандидатстване, 
както и в самия критерий ясно е посочено 
за какви проекти става дума - 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. 
 
13. Не се приема. 

Визираният в коментара документ служи 
като източник за проверка при оценката 
на критерий III.2 „Тематична 
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специализация на РИЦ (надграждане на 
друг европейски проект)“, както е 
посочено в Приложение Й. 
Непредставянето на съответния документ 
няма да доведе до отхвърляне на 
проектното предложение, но кандидатът 
няма да получи точки по горепосочения 
критерий. УО на ОПИК счита, че 
получаването на печат за качество (seal of 
excellence) по програма Хоризонт 2020 е 
доказателство за капацитета на 
съответния член на РИЦ в подготовката 
на иновативни проекти, които са високо 
оценени на европейско ниво. Предвид 
спецификата на програма Хоризонт 2020  
същият е доказателство и за способността 
за формиране на партньорства и наличие 
на потенциал за работа по НИРД проекти 
в европейски мащаб. 

5 Габрово 21.05.2019 1. ВЪПРОС: В Критериите и методологията за оценка на 
проектните предложения в ІІ. Критерии за технически и 
финансова оценка т. 2.4. Реализация на иновативни продукти 
(стока или услуга) и иновативни процеси, точките са дават в 
зависимост от броя на иновативните продукти (>7, >5 ≤ 7  и 
т.н.) като за източник на информация се ползва Справката за 
иновационната дейност на предприятията. Как ще се извърши 
оценката при положение, че в Справката не фигурира брой на 
иновативни продукти? 

 
 
 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ: В Критериите и методологията в т. 2 
Характеристика на фирмите членове на РИЦ да се добави т. 

1. Приема се. 

Подкритериите са преработени, за да 
бъде обект на оценка не общият брой 
реализирани иновативни 
продукти/процеси от страна на фирмите-
членове на РИЦ, а процентното 
съотношение на фирмите-членове на 
РИЦ, които са реализирали иновативни 
продукти/процеси. По този начин се 
адресира посочения проблем във връзка с 
източника на проверка по критерия. 
 

2. Не се приема. 

Методиката за оценка следва да се 
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2.5. Проектен капацитет и 2.6. Управленски капацитет (освен 
научните звена, и фирмите трябва да имат такъв капацитет) и 
да отпадне 2.1. Средносписъчен брой на персонала и/или 2.3. 
Приходи от износ, защото Основната цел на процедурата е 
изграждане на иновационна инфраструктура, способстваща за 
ускорено икономическо и социално развитие. Критериите и 
методологията за оценка са силно рестриктивни спрямо цялата 
верига за създаване на стойност, а именно към доставчици на 
иновативни експортно ориентирани фирми. Много често 
доставчиците на тези фирми-износителки работят основно за 
вътрешен пазар, но добавят значително към стойността на 
крайното изделие (пример софтуерна компания, която пише 
софтуера за сложна автоматична производствена система за 
износ).  

 
 
 
 

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да отпадне ограничението за членството в 
РИЦ, ако е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, 
(стр. 11 от Условия за кандидатстване, бележката под черта). 
Условията поставят ограничения, които ЗЮЛНЦ разрешава.  

 
4. ВЪПРОС: Съгласно Условията за кандидатстване стр. 13 – 

Една научноизследователска организация или неин институт 
може да участва само в едно обединение на територията на 
страната. Следва ли, че 1 институт на БАН може да участва 
само в 1 РИЦ. Кое налага това ограничение, при положение че 
институтът може да работи в различните РИЦ по различни 
теми? Защо има разлики в Декларации Пролжение Г и Г1?  

Коментар: Ако очакваният резултат е повишаване взаимодействието и 
обмена на знания между научните организации и бизнеса (стр. 7 от 
Условията за кандидатстване) не би трябвало да се ограничава 

анализира в нейната цялост, поради 
предвидените взаимовръзки между 
различните критерии. С оглед на 
спецификата на процедурата, 
допустимите кандидати (обединения) и 
техните членове, УО на ОПИК е избрал 
подход на оценка, при който от една 
страна се оценява финансовата 
стабилност на компаниите-членове на 
РИЦ, а от друга – научния, проектния, 
иновативния и управленския капацитет 
на научните звена в обединението.  По 
този начин се постига синергия и 
допълняемост между ресурсите на тези 
два вида участници в РИЦ, чрез което се 
постига устойчивост на създадения 
регионален иновационен център. 
Допълнително обръщаме внимание, че 
във финалната версия на документацията 
по процедурата критерий 2.3 „Приходи 
от износ“ е заменен с критерий 
„Реализирана печалба“, което считаме че 
по-пълно отразява капацитета на 
фирмата, без да прави разлика от 
насочеността на фирмата – местно или 
експортно ориентирана. 
 
3. Предложението е изпълнено 

Условията за кандидатстване по 
настоящата процедура не поставят 
подобно ограничение. 
 

4.  Не съдържа предложение 
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стремежът им към сътрудничество. Смятам, че изискването рязко 
ограничава членство в РИЦ на институти на БАН 
 
 
 

5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ: По-голяма част от разходите по Елемент Б 
да са за възнаграждения или да се предвидят по възможност 
такива и по Елемент А. Иначе има риск да се закупят едни 
активи и да няма никой, който да работи с тях (празни 
лаборатории). 

Коментар: При изграждането на една нова структура човешкият 
ресурс е важен. България е „догонваща” държава, защото много от 
специалистите намериха реализация извън България. Смятам, че 
разходите за труд трябва да са едно от основните пера (хората правят 
иновациите и машините, а не машините - иновативни хора).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Определянето дали едно покупно изделие е 
дълготраен материален актив (ДМА) или е материал да не 
става само по покупна цена и праг на същественост, а да се 
определя по счетоводен стандарт съобразно неговото 
предназначение и/или функционалност. 

Пояснение: Има определени Разходи за консултантски услуги за 
стъпване на друг пазар и за популяризиране на продуктите (стр. 33 и 
34 от Условия за кандидатстване т. 9, т. 10 и т. 11). За да се стигне до 

Коментарът не съдържа конкретно 
предложение, по което УО на ОПИК да 
предостави  становище. 
Едно висше учебно заведение 
/научноизследователска организация или 
техни звена/институти може да участват 
само в едно обединение на територията 
на страната. Едно висше учебно 
заведение/ научноизследователска 
организация може да участва в повече от 
едно обединение, в случай че в 

отделните обединения участва чрез 

различни свои звена/институти, вкл. 

факултети.  
 

5. Предложението е изпълнено 

При подготовката на настоящата 
процедура УО на ОПИК се е съобразил с 
приложимата европейска и национална 
нормативна уредба в областта на 
държавните помощи, вследствие на което 
като приложим режим на държавна 
помощ по Елемент А е избран 
„Инвестиционни помощи за 
научноизследователски инфраструктури“ 
съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 
651/2014, съгласно който не са 
допустими разходи за възнаграждения. 
Процедурата е преминала процес по 
съгласуване за спазването на правилата в 
областта на държавните/минималните 
помощи с Министерство на финансите, в 
рамките на който е потвърден изборът на 
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прототип на евентуален продукт, който да се популяризира, да се 
допусне закупуване на модули, чиято стойност е над прага на 
същественост, но се влагат в прототипното изделие като материал. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Разходите от Елемнт Б – т.1, т. 5, т. 6 да се 
прехвърлят в разходи по Елемент А. 

режимите на държавна/минимална 
помощ. 
Реално по начина, по който са зададени 
допустимите разходи по елемент Б, 
кандидатът може по своя преценка и на 
база своите конкретни нужди да заложи 
всички разходи по този елемент за 
възнаграждения. 
 
6. Не се приема 

Допустимите разходи за ДМА по 
Елемент А са за изследователско, 
изпитателно и друго съпътстващо 
оборудване, което трябва да се използва 
за научноизследователска дейност, 
докато предвидените разходи по т.5 от 
Елемент Б са за закупуване на 
компютърно оборудване и софтуер за 
административни нужди на РИЦ, 
поради което обединяването на двете 
бюджетни пера е неприложимо. Що се 
касае до разделението между ДМА и 
консумативи/материали, то произтича от 
стойностните прагове, заложени в Закона 
за корпоративното подоходно облагане. 
 

6 Югозападен 

университет 

"Неофит 

Рилски" 

 

21.05.2019 Здравейте! 
 
Изпращам Ви предложенията и препоръките от страна на 
Югозападния университет “Неофит Рилски“ във връзка с 
общественото обсъждане на процедура за подбор на проекти 
„Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ 
по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК: 

1. Приема се частично. 

Формулировката на целта на процедурата 
е прецизирана, като се поставя фокус и 
върху създаването на работещо 
партньорство между бизнеса и науката в 
полза на регионалната икономика. 
Бизнесът има водеща роля при 
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1. В насоките за кандидатстване да има текст, който да фиксира 
особената роля на научноизследователските организации и 
университетите и преди всичко тяхната роля във внедряването на най-
новите научни постижения и иновации.  
2. В насоките за кандидатстване да се прецизира следният текст-
пояснение на стр. 12:  
„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.“ 
 
Ще бъде ли възможно повече от един факултет (основно звено) към 
дадено висше училище да се включи в обединение и да участва с 
отделен проект чрез съответното висше училище? 
 
 

създаването на условия за максимално 
използване на продуктите на 
Регионалните иновационни центрове, 
като се внедрят и комерсиализират 
новите технологии, създадени в тях. Друг 
важен аспект е създаването на 
иновационна и технологична култура, 
която стои в основата на успеха на това 
партньорство. 
 

2. Не се приема. 

УО на ОПИК счита, че текстът е 
достатъчно ясен и няма нужда от 
допълнителни промени. 
По отношение на поставения въпрос 
относно това доколко повече от едно 
звено към едно и също висше учебно 
заведение би могло да се включи в 
различни обединения с отделни проекти, 
то следва да имате предвид, че това , ще 
бъде възможно, единствено в случай че 
тези звена/институти имат самостоятелна 
правосубектност. В случай че нямат 
самостоятелна правосубектност, могат да 
участват чрез висшето учебно заведение 
или научноизследователската 
организация, към която принадлежат в 
рамките само на един проект. 
 

7 Сдружение 

Бизнес Агенция 

Варна 

21.05.2019 Предложение за включване на допълнителни критерии за оценка 

по процедурa „Подкрепа за създаване и развитие на Регионални 

иновационни центрове (РИЦ) “ 

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации" 
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Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и 

иновации" 

по опита на Република Чехия   – 

предложение в резултат на реализиране на дейности по 

изпълнение на План за действие (28.03.2018 г.) по проект “HoCare 

- Delivery of Innovative solutions for Home Care by strengthening 

quadruple-helix cooperation in regional innovation chains” PGI01388, 

(HoCare, “Иновативни решения за домашни грижи чрез 

укрепване на сътрудничеството в регионалните иновационни 

вериги”), по Програма за междурегионално сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ-ЕВРОПА 2014-2020г. 

 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

В Условията за кандидатстване по процедурата е отбелязано, че УО на 
ОПИК ще следи за изпълнението и отчитането на следните 
индикатори за изпълнение:  
1) Брой изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни 
обекти за научни изследвания; 
2) Брой предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски 
институции;  
3) Брой създадени или модернизирани споделени регионални 
научноизследователски инфраструктури. 
 
 
Същевременно приложените „КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА 

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“ не предвиждат 
принос към оценката да имат брой предприятия, които си сътрудничат 
с научноизследователски институции извън тези, които участват в 
юридическото лице-кандидат.  
Доколкото основната цел на процедурата е „изграждане и развитие на 
съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема. 

Посочените в Условията за 
кандидатстване индикатори са 
определени в ОПИК, която от своя страна 
е одобрена от службите на Европейската 
комисия.  
 
Съгласно изискванията на приложимия 
режим, по който се изпълнява Елемент А 
(задължителен по процедурата), а именно 
режим „инвестиционни помощи за 
научноизследователски инфраструктури“ 
съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 
651/2014, за да са допустими разходите 
по него придобитите активи следва да се 
използват за целите на трансфер и 
широко популяризиране на знания и 
резултати от научните изследвания, 
посредством прилагане на принципите на 
отворен достъп до научна информация. В 
тази връзка едно от нещата, които 
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експертиза за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, 
способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на 
българските региони“, процедурата е важна за постигането на 
интелигентен растеж на българската икономика чрез „създаване на 

възможности за работещи структурни елементи на цялата верига 

за създаване на стойност: научно изследване - технологично 

развитие - индустриално развитие - иновации - ускорен растеж“.  

Условията подчертават, че „Иновативното предприемачество 

изисква специализирани платформи и инструменти за правилно 

развитие“, като „ще бъдат подкрепяни съвместни проекти, 

инициирани от няколко предприятия с висок иновативен 

потенциал в сътрудничество с научноизследователска/и 

организация/и, които да имат за резултат създаването на 

научноизследователски и иновативен капацитет за подпомагане и 

развитие на местната икономика за по-висока добавена стойност 

съгласно приоритетите на регионалната специализация на 

ИСИС.“  

 Планираният резултат „да се повиши взаимодействието и 

обмена на знания в и извън обединението-бенефициент и най-вече 

между научните организации и бизнеса“ обаче не е заложен за 
проследяване в „КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“.  
           Така се създават условия създадената инфраструктура да остане 
недостъпна за предприятия извън създаденото обединение за целите 
на кандидатстването и не се подкрепя на практика ориентирането й да 
бъде към създаването на „отворени и споделени научно-приложни и 

иновационни инфраструктури, така че да се засилят 

сътрудничеството, работата в мрежа и трансфера на знания и да 

се постигнат по-високи нива на технологична готовност.“ 

България все още не разполага с отворени и споделени научно-

приложни и иновационни инфраструктури и тази процедура е 
възможност бизнесът да получи достъп до подобни структури и да се 
засили иновационното предприемачество. 

кандидатите следва да обосноват в 
проектното предложение е, че достъпът 
до инфраструктурата на РИЦ е отворен за 
няколко ползватели и се предоставя на 
прозрачна и недискриминационна 
основа. Посоченото изискване е критерий 
за допустимост на проекта като в случай 
на одобрение на проекта бенефициентите 
следва да водят и представят при 
поискване документация (например 
нарочен дневник, електронен регистър, 
система за контрол и управление и др. 
под.), в която регулярно и текущо да бъде 
отразявана актуална 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. В случай че 
на етап изпълнение се установи, че това 
не е спазено, Управляващият орган ще 
прекрати едностранно сключения 
административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна помощ и 
ще изиска възстановяване на средствата 
по договора, вкл. дължимата законна 
лихва. Считаме, че с така заложените 
изисквания сме осигурили изградената в 
рамките на проекта инфраструктура да 
бъде от отворен тип и така  да се повиши 
взаимодействието и обмена на знания в и 
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Залагането на ангажимент за осигуряване на съвместни проекти с 
предприятия извън обединението-кандидат като елемент от 
критериите за оценка е и в принос за изпълнение на „Индикатори за 
изпълнение по инвестиционни приоритети“ по Инвестиционен 
приоритет 1. 1 Технологично развитие и иновации от 
Методологически насоки за отчитане на индикаторите за резултат и 
изпълнение по ОПИК“ 2015, а именно: 
 

     Конкретното ни предложение е да се добавят допълнителни 
критерии, а именно: 
 
I. В раздел II. Визия и стратегия за развитието на РИЦ (в 
краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план), т. 4. Регионално 
значение (принос за развитието на района на ниво NUTS 2)  
 

1. Брой предприятия ИЗВЪН ОБЕДИНЕНИЕТО, които си 
сътрудничат с научноизследователски институции 

2. Брой предприятия ИЗВЪН ОБЕДИНЕНИЕТО, подпомогнати да 
въведат нови за фирмата продукти; 

3. Брой предприятия ИЗВЪН ОБЕДИНЕНИЕТО, подпомогнати да 
въведат нови за пазара продукти 

ИЛИ  
 
II. В Раздел IV. Реалистичност на разходите, на плана за действие и 
устойчивост на проекта, 3. Устойчивост на проекта : 

1. Брой предприятия ИЗВЪН ОБЕДИНЕНИЕТО, които си 
сътрудничат с научноизследователски институции 

извън обединението-бенефициент и най-
вече между научните организации и 
бизнеса. 
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2. Брой предприятия ИЗВЪН ОБЕДИНЕНИЕТО, подпомогнати да 
въведат нови за фирмата продукти; 

3. Брой предприятия ИЗВЪН ОБЕДИНЕНИЕТО, подпомогнати да 
въведат нови за пазара продукти 

 
Допълнителното ангажиране с конкретен брой предприятия, които ще 
бъдат допускани като потребители на създадените „отворени и 
споделени научно-приложни и иновационни инфраструктури, така че 
да се засилят сътрудничеството, работата в мрежа и трансфера на 
знания, ще позволи процедурата да окаже положителен ефект върху 
много по-широк кръг от предприятия, така че „да се постигнат по-
високи нива на технологична готовност“ в регионите, в които ще 
бъдат подкрепени РИЦ. 
 Чрез тези допълнителни критерии процедурата ще подпомогне 
реално и иновационната екосистема в регионите освен директните 
ползватели на БФП по съответните договори, гарантирайки достъп до 
научна инфраструктура на повече предприятия, включително и 
стартиращи, за да излезе България в обозрим план от последните 
позиции като иноватор в ЕС. 
       
 

8 Агенция за 

регионално 

икономическо 

развитие 

(АРИР)  

Стара Загора 

21.05.2019 Уважаеми господин/госпожо,  
 
Изпратените по-долу препоръки са на база на наблюдения и опит на 
АРИР-Стара Загора в рамките на мрежата за подобен тип центрове, 
която е създадена в UK. Екипът на АРИР-Стара Загора има директни 
наблюдения върху техните силни страни, благодарение на добър 
контакт с Университет в Нюкясъл, който е партньор на АРИР-Стара 
Загора в рамките на проект INNOGROW, съфинансиран по програма 
INTERREG Europe.  
 
Предложенията от страна на АРИР-Стара Загора са следните:  
1) Да има регулярни срещи за обмяна на опит между РИЦ-овете с цел 

1. Предложението няма отношение към 

Условията за кандидатстване 

Осъществяването на подобни регулярни 
срещи не е предмет на ограничение от 
Условията за кандидатстване по 
настоящата процедура. Изборът и 
инициативата за провеждането на 
подобни срещи е на РИЦ, а не на УО на 
ОПИК. 
 
2. Предложението е изпълнено. 

Условията за кандидатстване съдържат 
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добри практики, установяване на партньорства между тях. 
 
2) Да има предвиден бюджет за обмяна на опит с други иновационни 
центрове от Европа, които отговарят на профила на съответния РИЦ. 
 
3) Информатика и ИКТ да стане приоритетен по дефиниция сектор за 
всички региони в България. 
 
4) Да има корелация между предстоящите да бъдат създадени РИЦ-
ове и създадените по мярка 16.1 по ПРСР иновационни групи и 
създадените по ОПИК “Развитие на иновационни клъстери”. 
 
Моля, да бъдем уведоми ако нещо от предложенията ни е взето под 
внимание. Екипът на АРИР-Стара Загора остава на разположение за 
допълнителни въпроси и коментари.  
 
 

допустим разход за организиране и 
участие в събития за представяне на РИЦ 
и на неговите продукти/ услуги, 
разширяване и развитие на дейността на 
обединението – разходи за такси за 
участие в посочените събития и разходи 
за командировки (пътни, дневни и 
квартирни), разходи за наем на зали, наем 
на оборудване, разходи за лектори. 
 
3. Предложението няма отношение към 

Условията за кандидатстване 

Предложението не касае настоящата 
процедура, а редица стратегически 
документи, определящи приоритетите за 
развитието на българската икономика. 
 
4. Приема се частично. 

Мярка 16.1 по ПРСР не е все още 
обявена, а по отношение на  
иновационните клъстери е добавен текст 
относно демаркацията между двете 
процедури. 

9 Сдружение 

"Технологичен 

институт по 

аквакултури" 

Бургас 

21.05.2019 Предложение:  

Допустимите кандидати съгласно условията за кандидатстване да 
могат да участват в обединение с други публични и частни научни 

организации  (Съгласно §1, т.1 от Допълнителната разпоредба към 
Закона за насърчаване на научните изследвания научна организация е 
юридическо лице, което извършва научни изследвания в съответствие 
с действащото законодателство; Научната организация следва да е 
посочена в Регистъра на научната дейност в Република България към 
Министерството на образованието и науката - 
http://nacid.bg/bg/register_RND /Документ, удостоверяващ, че 

 
 
Не се приема. 

На база на досегашния опит по ОПРКБИ 
и ОПИК е видно, че голяма част от 
организациите в регистъра нямат никаква 
дейност, като в много случаи са 
регистрирани с цел кандидатстване за 
европейски средства. Регистрацията в 
посочения регистър е на база заявителен 
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съответната научна организация е вписана в Регистъра за научната 
дейност в Република България, поддържан от Министерството на 
образованието и науката (приложимо само за научни организации по 
т. 11.1.1, т. Б), т. 2).  
Други публични и частни научни организации трябва изрично да 

бъдат записани в т. 11 Допустими кандидати, 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите, подточка 3 с по-горе описаните 

критерии за тях. 

По този начин ще се повиши взаимодействието и обмена на знания в 
и извън обединението-бенефициент и най-вече между научните 
организации и бизнеса, което ще доведе до по-засилено партньорство, 
а малките научни организации няма да бъдат изолирани. Ще се 
подобрят значително потенциала за приложни научни изследвания, 
експериментална развойна дейност и иновации. 

Една от причините България все още да е сред страните-плахи 
иноватори се дължи на слабата връзка наука-образование-бизнес. 
Налице е необходимост от засилване на развитието на 
сътрудничеството между изследователските организации в това число 
други публични и частни научни организации, университетите и 
частния сектор, което представлява двупосочен процес: от на страна - 
развитие на предлагането на знания, чрез мобилност на академичния 
състав, научни публикации, конференции, изследвания по договори с 
индустрията и посредством правилата за интелектуалната 
собственост, технологичен трансфер и създаването на spin-off 
дружества, и от друга страна – развитие на търсенето на знания от 
страна на предприятията, чрез договори за съвместни научни 
изследвания и договори за ползване на научно-изследователски 
услуги. Допустимите кандидати в обединение с други публични и 

частни научни организации ще имат възможността за интегриране в 
европейското изследователско пространство. 

режим, като включването му като 
условие за допустимост би създало 
административна тежест за кандидатите 
и не би донесло добавена стойност за 
качеството на подадените проектни 
предложения. 
 
Допълнително бихме искали да обърнем 
внимание, че съгласно изискванията на 
приложимия режим, по който се 
изпълнява Елемент А (задължителен по 
процедурата), а именно режим 
„инвестиционни помощи за 
научноизследователски инфраструктури“ 
съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 
651/2014, за да са допустими разходите 
по него придобитите активи следва да се 
използват за целите на трансфер и 
широко популяризиране на знания и 
резултати от научните изследвания, 
посредством прилагане на принципите на 
отворен достъп до научна информация. В 
тази връзка едно от нещата, които 
кандидатите следва да обосноват в 
проектното предложение е, че достъпът 
до инфраструктурата на РИЦ е отворен за 
няколко ползватели и се предоставя на 
прозрачна и недискриминационна 
основа. На база посоченото, 
предложените от Вас организации ще 
могат да се възползват от 
инфраструктурата, която ще бъде 
създадена по настоящата процедура 
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предвид факта, че същата ще бъде от 
отворен тип като считаме, че така 
постигаме очакваните резултати от 
Вашето предложение, а именно засилване 
на сътрудничеството между 
изследователските организации в това 
число други публични и частни научни 

организации. 
10 БЪЛГАРСКА 

БРАНШОВА 

КАМАРА   

МАШИНО-

СТРОЕНЕ  

21.05.2019 Във връзка с представените за публично обсъждане материали на 
процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на регионални 
иновационни центрове (РИЦ)“ излагаме следните няколко бележки и 
съображения: 
 
1. Посочените задължителни участници са минимум три предприятия 
по ТЗ и една научно-изследователска организация/звено. Допустимо е 
и участието на общинска или областна администрация. Доста 
вероятни проблеми са: 
Създаването на обединението – кандидат предполага разписване в 
учредителния му акт и други свързани документи на задълженията на 
членовете му да осигурят необходимите за изпълнение на проекта 
средства, които впоследствие ще им бъдат евентуално възстановени 
до 50%. Ясно е, че научно-изследователска организация и (почти 
сигурно)  общинска или областна администрация няма от какви 
източници и как да осигурят такива средства. Следва, че средствата 
трябва да се осигурят от участващите предприятия, като е посочено, 
че тези които са предоставили поне 10 % от инвестиционните разходи 
за инфраструктурата, могат да получат преференциален достъп до нея 
при по-изгодни условия. Но тъй като няма изискване за минимално 
участие на членовете на обединението в осигуряването на разходите 
за изпълнение на проекта, не е изключено учредяването на 
обединение на 1 реален участник с няколко фиктивни, които няма 
реално да участват с нищо. По този начин едно предприятие може да 
си изгради на практика собствен РИЦ, който формално ще спазва 

 

 

 

 

 

1. Не съдържа предложение. 

Коментарът не съдържа конкретно 
предложение, по което УО на ОПИК да 
предостави становище 
Фокусът на процедурата е върху 
създаването на работещо партньорство 
между бизнеса и науката в полза на 
регионалната икономика. Бизнесът има 
водеща роля при създаването на условия 
за максимално използване на продуктите 
на Регионалните иновационни центрове, 
като се внедрят и комерсиализират 
новите технологии, създадени в тях. Друг 
важен аспект е създаването на 
иновационна и технологична култура, 
която стои в основата на успеха на това 
партньорство. Допълнително предвид 
изискванията на приложимия режим, по 
който се изпълнява Елемент А 
(задължителен по процедурата), а именно 
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изискванията, но няма да е принос за постигане на целите на 
процедурата и ОПИК. В допълнение в обединението биха могли да се 
включват фиктивни участници с цел достигане на изискван брой за 
максималните точки по съответния критерий за оценка. 
 
2. В допустимите разходи по елемент Б, който е по „de minimis“ са 
изброени подробно необходимите разходи за функциониране на РИЦ. 
За съжаление размерът на БФП (а реално и на проекта) за този 
елемент по никакъв начин няма да позволи покриването на такива 
разходи: 
- СМР за текущ ремонт на необходимите за инфаструктурата 
помещения е доста вероятно, предвид изискванията на съвремените 
ДМА и ДНА, да е значителен; 
- разходите за възнаграждения за сериозна изследователска дейност, 
извършвана по проекта (предвид продължителността му и 
изискуемите висококвалифицирани специалисти) могат да се оценят 
на минимум 144000 лв (2 специалисти за 2 години); 
- Недопустими са разходи „за възнаграждения на ръководител, 
координатор, счетоводител на проекта и други експерти, ангажирани с 
оперативното и финансово изпълнение и управление на проекта“. 
Вярно е, че тези действия в значителна степен се припокриват с 
управлението на самия РИЦ, което обаче ще изисква и ръководител, и 
счетоводител, и юрист  (предвид сложните взимоотношения в 
обединението и тежките процедури по избор на изпълнители), и 
технически лица за инфраструктурата и т.н. Дори ако се вземат 
предвид заложените ограничения в допустимите месечни 
възнаграждения (макар че едва ли ще се намери ръководител на РИЦ с 
всичките му ангажименти и отговорности за заплата от 1500.00 лв!), 
необходимата сума за период най-малко от 24 месеца също  ще 
надхвърли 100000.00 лв. 
Без да се прави подробен анализ на минимално необходимите 
средства за разходи за закупуване на компютърно оборудване и 
софтуер за административни нужди на РИЦ, разходи за закупуване на 

режим „инвестиционни помощи за 
научноизследователски инфраструктури“ 
съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 
651/2014, за да са допустими разходите 
по него придобитите активи следва да се 
използват за целите на трансфер и 
широко популяризиране на знания и 
резултати от научните изследвания, 
посредством прилагане на принципите на 
отворен достъп до научна информация. 
Посоченото не предполага ограничаване 
на правото на достъп до изградената 
инфраструктура само до членовете на 
РИЦ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Не се приема. 

При подготовката на настоящата 
процедура УО на ОПИК се е съобразил с 
приложимата европейска и национална 
нормативна уредба в областта на 
държавните помощи, вследствие на което 
като приложим режим на държавна 
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инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане и 
експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока 
за изпълнение на проекта, режийни разходи на РИЦ и други посочени 
допустими разходи, става ясно, че с допустимата сума от максимум 
434628.90 лв (даваща БФП 391166 лв), те няма как да се покрият. 
 
3. Има недобре формулирани изисквания по критериите за оценка 
(или не до там логични обяснения за тях). Само един пример – 
критерий I 1. Указва за оценка: 
  

РИЦ включва > 8 членове, като поне 1 от тях е общинска или 

областна  дминистрация. 
5 

РИЦ включва > 6 ≤ 8 членове, като поне 1 от тях е общинска 

или областна администрация. 
  

РИЦ включва > 4 ≤ 6 членове, като поне 1 от тях е общинска 

или областна администрация. 
1 

РИЦ включва 4 членове. 0 

 
Това означава, че задължително в обединението трябва да има 
общинска или областна администрация (иначе се получават 0 точки, 
независимо от броя членове), което едва ли може да се обоснове 
сериозно или пък ако може би трябвало да е сложено като 
задължително изискване за допустимост на кандидата! 
 
Като обща бележка бихме посочили, че много текстове в Условията за 
кандидастване не са подходящо формулирани или по-скоро са 
„наследени“ от други процедури. Пак само един пример: 
„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, 

помощ по Елемент А е избран 
„Инвестиционни помощи за 
научноизследователски инфраструктури“ 
съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 
651/2014, съгласно който не са 
допустими разходи за възнаграждения и 
останалите разходи, посочени като 
допустими по Елемент Б.  
Приложимият режим по Елемент Б е 
помощ „de minimis” съгласно Регламент 
(ЕС) № 1407/2013, като съгласно 
посочения акт максималният размер на 
помощта за едно и също предприятие , 
заедно с другите получени минимални 
помощи, не може да надхвърля левовата 
равностойност на 200 000 евро  за период 
от три бюджетни години (две предходни 
плюс текущата година). 
Процедурата е преминала процес по 
съгласуване за спазването на правилата в 
областта на държавните/минималните 
помощи с Министерство на финансите, в 
рамките на който е потвърден изборът на 
режимите на държавна помощ. 
 
 
 

 

 

 

 

 

3. Не се приема. 
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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“   (стр.30-31) 
 
Има и ред други неща, които се нуждаят от прецизиране, но времето е 
недостатъчно за обосноваване и правенето на конкретни предложение 
за корекции. 
 
Изразяваме готовност да участваме при необходимост в по-нататъшни 
обсъждания, с оглед прецизиране на текстовете. 

 

Участието на структурите на местната 
власт е критично важно, тъй като ще 
осигури устойчивост на дейността на 
РИЦ, едновременно с гарантиране 
правата на всички заинтересовани страни 
и съответствие с регионалните 
икономически и социални потребности. В 
допълнение, още веднъж обръщаме 
внимание, че посоченото участие на 
общинска или областна администрация 
не представлява условие за допустимост 
за кандидатите, а е част от критериите за 
техническа и финансова оценка, като 
тежестта на този критерий е 5 т. 
 

 

Цитираният от Вас текст в Условията за 
кандидатстване не е неточност. Съгласно 
§ 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби 
на Закона за малките и средни 
предприятия, „предприятие” е всяко 
физическо лице, юридическо лице или 
гражданско дружество, което извършва 
стопанска дейност, независимо от 

собствеността, правната и 

организационната си форма. Предвид 
спецификата на настоящата процедура и 
факта, че очакваме от РИЦ-а да 
осъществява и стопанска дейност, 
същият се разглежда като предприятие 
като категорията му се определя съгласно 
изискванията на Закона за малките и 
средни предприятия. Въпреки това, с цел 
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постигане на по-голяма яснота, текстът в 
Условията за кандидатстване е 
прецизиран. 

11 Cleantech 

Bulgaria 

София 

21.05.2019 Процедура BG16RFOP002-1…. „Създаване и развитие на Регионални 

иновационни центрове (РИЦ)“ 

Въпроси към „Условия за кандидатстване“ 

(стр. 24 от УК)  

II. Допустими дейности: 

Елемент А 

1. Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо 

оборудване за научноизследователска дейност, необходимо за 

изграждане на нова или разширяване и модернизация на 

съществуваща научноизследователска инфраструктура съгласно 

специализацията по ИСИС; 

2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и 

внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата 

на РИЦ. 

Дейностите по Елемент А следва да се изпълняват при условията на 

режим „инвестиционни помощи за научноизследователски 

инфраструктури“ съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014. 

 

Въпрос 1. Къде следва да бъде изградена научно-изследователската 

инфраструктура? В Условията за кандидатстване не се посочва 

изискване за конкретно мястото на изграждане на 

научноизследователската инфраструктура на РИЦ: при член на РИЦ – 

предприятие и/или при член на РИЦ - едно висше учебно 

заведение/ научноизследователска организация или техни 

звена/институти . 

 

(стр. 30 от УК) Цялото оборудване, придобито по проекта и 

научноизследователската инфраструктура, трябва да бъдат 

разположени на едно и също място или на повече от едно място, но в 

рамките на територията на населеното място, където се намира РИЦ. 

 

 
1. Не съдържа предложение 

Цялото оборудване, придобито по 
проекта и научноизследователската 
инфраструктура, трябва да бъдат 
разположени на едно и също място или 
на повече от едно място, но в рамките на 
територията на населеното място, където 
се намира РИЦ. 
Условията за кандидатстване не 
съдържат изрично изискване относно 
това дали придобитото по проекта 
оборудване трябва да се намира на 
територията на юридически лица, 
регистрирани по Търговския закон или на 
висше учебно 
заведение/научноизследователска 
организация или техни звена/институти, 
като това е по преценка на кандидата.  
 
 

 

 

 

 

 

2. Не съдържа предложение 

Изградената по проекта  
научноизследователска инфраструктура 
следва да е разположена на едно място 
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Въпрос 2. Може ли да се изгради инфраструктура от „разпръснати“ в 

организирана мрежа ресурси, в различни населени места в рамките на 

региона за планиране?  

 

 

(Стр. 12) ВАЖНО: Допуска се и участието на едно висше учебно 

заведение/ научноизследователска организация или техни 

звена/институти от друг район на планиране, но единствено в случай, 

че ще започне да осъществява научноизследователска дейност в 

района на РИЦ. Кандидатите са длъжни да удостоверят на етап 

кандидатстване съответствието с това изискване като представят 

попълнена от съответното висше учебно 

заведение/научноизследователска организация или техни звена 

Декларация за ангажимент за дейност в района (Приложение Г). 

Въпрос 3. Какви са изискванията за „осъществяване на 

научноизследователска дейност в района на РИЦ“ на висше учебно 

заведение/ научноизследователска организация или техни 

звена/институти от друг район на планиране“ в рамките на 

изпълнение на проекта – регистриран клон, създадена 

лаборатория или друго? 

 

(стр. 11, УК) ВАЖНО: Допуска се и участието на едно юридическо 

лице, което осъществява дейност в друг район на планиране, но 

единствено в случай че ще започне да осъществява 

икономическа/производствена дейност в района на РИЦ. Кандидатите 

са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване съответствието с 

това изискване като представят попълнена от тази фирма Декларация 

за ангажимент за дейност в района (Приложение Г). Обстоятелството 

ще се проверява и на етап изпълнение на проекта и в случай че се 

установи, че юридическото лице не е започнало да осъществява 

икономическа/производствена дейност в района на РИЦ, получената 

безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване. За целите 

на проверката бенефициентът следва да представи Справка за местните 

единици на предприятието за последната приключила финансова 

или на повече от едно място, находящи се 
на територията на населеното място на 
РИЦ.  
 
 

 

 

3. Не съдържа предложение 

Съгласно Условията за кандидатстване се 
допуска едно висше учебно заведение/ 
научноизследователска организация или 
техни звена/институти от друг район на 
планиране, но единствено в случай, че 

ще започне да осъществява 

научноизследователска дейност в 

района на РИЦ. Обстоятелството ще се 
проверява към датата на приключване на 
проекта чрез проверки на място, като в 
случай че се установи, че научното звено 
не осъществява научноизследователска 
дейност в района на РИЦ, получената 
безвъзмездна финансова помощ подлежи 
на възстановяване. С цел съблюдаване 
спазването на това изискване, в 
Административния договор за 
предоставяне на БФП (Приложение Р към 
Условията за изпълнение) има заложена 
специална клауза. 
 
4. Не съдържа предложение 

Обстоятелството дали дадена фирма, 
член на РИЦ, е започнала дейност в 
района на ниво NUTS 2 на изпълнение на 
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година към момента на извършване на проверката – заверена от НСИ. 

Въпрос 4. В случай на осъществяване на дейност от страна на фирма в 

региона за планиране, без да е регистриран клон в съответния регион, 

приемат ли се като доказателство за финансово приключилите 

2017 и 2018 г. договори за наем на офис и регистрирани трудови 

договори в съответния регион, вместо справката за местни единици 

на предприятието, издадена от НСИ (съгласно посочените параметри в 

Критерии и методология за оценка)? 

 

 

(стр. 33 от УК) ВАЖНО: За да бъдат признати разходите за 

възнаграждения, на етап изпълнение на проекта, кандидатът следва 

да поддържа система за регистрация на работното време на 

служителите. В случай че такава система липсва, разходите за 

възнаграждения няма да бъдат признати. В случай че системата не 

съдържа данни за част от работното време на служител по проекта, 

разходите за този служител ще бъдат пропорционално намалени.  

Въпрос 5. Какво е разбирането (дефиниция) за „система за 

регистрация на работното време на служителите“? 

 

 

Стр. 32 на УК: Размерът на брутната работна заплата на 

административен персонал, ангажиран с професионалното 

управление на РИЦ за 8 часов работен ден не трябва да надвишава 

1500 лв. Общият размер на брутната работна заплата, здравните и 

осигурителни вноски за сметка на работодателя на този персонал за 

8 часов работен ден не трябва да надвишава общо 1 825 лева на 

месец. 

Стр. 33 на УК: Разходи за възнаграждения на ръководител, 

координатор, счетоводител на проекта и други експерти, 

ангажирани с оперативното и финансово изпълнение и управление 

на проекта не са допустими. 

проекта ще се проверява към датата на 
приключване на проекта чрез проверки 
на място, като в случай че се установи, че 
юридическото лице не осъществява 
икономическа/производствена дейност в 
района на ниво NUTS 2 на РИЦ, 
получената безвъзмездна финансова 
помощ подлежи на възстановяване.  
Обстоятелството ще се проверява също и 
след приключване на проектите (ex-post), 
като за целите на проверката 
бенефициентът следва да представи 
Справка за местните единици на 
предприятието за финансовата година, в 
рамките на която приключва 
изпълнението на проекта. 
С цел съблюдаване спазването на 
посоченото изискване, в 
Административния договор за 
предоставяне на БФП (Приложение Р към 
Условията за изпълнение) има заложена 
специална клауза. 
Условията за кандидатстване и 
приложенията към тях не предвиждат, 
като източник на проверка да се 
използват договори за наем на офис и 
регистрирани трудови договори в 
съответния регион. 
 
 
 
 
5. Не съдържа предложение 
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СТр. 35 на УК: Допустимите целеви групи включват: предприемачи, 

изследователи, иноватори, учени, граждани, администрация. 

Въпрос 6. Налично е противоречие в изброените по горе текстове. 

Допустимо ли е назначаване и отчитане на разходи за 

административния персонал на РИЦ, който като нов отделен 

юридически субект е отговорен за изпълнението на проекта и 

следва да предвиди в състава си и експерти ангажирани с 

изпълнението на проекта като цяло? 

Въпроси към „Критерии и методология за оценка“ 

Раздел III. Приоритизиране на проекти, формират с останалите 

критерии общия брой максимални точки – 85. 

Точките по следните критериите са включени в общия брой точки, както 

следва:  

2. Тематична специализация на РИЦ (надграждане на друг европейски 

проект, изпълняван от член на обединението-кандидат) и  

3. Принадлежност на членовете на РИЦ към района на ниво NUTS 2  

 Въпрос 7. Така разписаните под критерии не следва ли да носят 

допълнителни точки над 85 общ брой точки по процедурата? 

 

 

 

2. Тематична специализация на РИЦ (надграждане на 

друг европейски проект, изпълняван от член на 
обединението-кандидат) 

3 

Проектът надгражда дейности от повече от един договор 

по съответната Рамкова програма на ЕС.  
3 

Проектът надгражда дейности от един договор по 

съответната Рамкова програма на ЕС. 
2 

Текстът за изискването на наличието на 
система за регистрация на работното 
време на служителите е премахнат от 
Условията за кандидатстване, 
следователно включване на определение, 
което да го дефинира, не е необходимо. 
 
 
 
6. Не съдържа предложение 

Не е налично противоречие – съгласно 
текстовете на Условията за 
кандидатстване условно могат да бъда 
дефинирани 3 отделни прочита на 
термина „администрация“:  
администрация на РИЦ (персонал, 
ангажиран с професионалното 
управление на РИЦ, възнагражденията за 
който са допустими съгласно т. 14.2 от 
Условията за кандидатстване), 
администрация за управление на проекта 
(ръководител, координатор, счетоводител 
на проекта и други експерти, ангажирани 
с оперативното и финансово изпълнение, 
управление и администриране на 
проекта, възнаграждения за които не са 
допустими) и местна администрация като 
допустима целева група. 
 
 

 

 

7. Не съдържа предложение 
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Проектът е получил печат за качество (seal of excellence) по 

програма Хоризонт 2020. 
1 

Критерият не е изпълнен. 0 

Въпрос 8. Така както са зададени параметрите за оценка за: 

Проектът надгражда дейности от един договор по 

съответната Рамкова програма на ЕС. 
2 

Проектът е получил печат за качество (seal of excellence) по 

програма Хоризонт 2020. 
1 

би следвало да имат еднаква тежест при оценката (равен брой 

точки), тъй като печата за качество означава, че проектът е с високо 

качество и оценка, допуснат е за финансиране, но не сключил договор 

за изпълнение поради ограничение на средствата не е финансиран. 

Това, че не е сключен договор за изпълнение, не е във връзка с 

качеството на проекта. 

3. Принадлежност на членовете на РИЦ към района на 

ниво NUTS 2 
5 

РИЦ включва единствено членове, които развиват 

дейността си в дадения район на ниво NUTS 2 от преди 

31.12.2017 г. 

5 

РИЦ включва едно висше учебно заведение/научно-

изследователска организация от друг район на ниво NUTS 2. 
3 

РИЦ включва една фирма, която осъществява дейност в друг 

район на ниво NUTS 2. 
1 

РИЦ включва една фирма, която осъществява дейност в друг 

район на ниво NUTS 2 и едно висше учебно заведение/научно-

изследователска организация от друг район на ниво NUTS 2. 

0 

Въпрос 9. Точките по критериите: 

Посоченият в Приложение Й максимален 
брой точки (85 т.) е сумата от 
максимално възможната тежест на 
всички отделни критерии. В случая 
критерий  III.1 Регионална специализация 
на РИЦ съгласно ИСИС (5 т.); III. 2. 
Тематична специализация на РИЦ (3т.); 
III. 3. Принадлежност на членовете на 
РИЦ към района на ниво NUTS 2 (5 т.) и 
III. 4. Ниво на технологична готовност 
(TRL scale) (3 т.) формират тежестта на 
раздел III. Приоритизиране на проекти от 
16 т. 
 
8. Приема се 

Приема се предложението и в 
окончателния вариант на Приложение Й, 
по критерий III. 2. „Тематична 
специализация на РИЦ (надграждане на 
друг европейски проект, изпълняван от 
член на обединението-кандидат)“ ще 
бъдат обединени двата под-критерия.  
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РИЦ включва едно висше учебно заведение/научно-

изследователска организация от друг район на ниво NUTS 2. 
3 

РИЦ включва една фирма, която осъществява дейност в друг 

район на ниво NUTS 2. 
1 

би следвало да бъдат допълнителни към основната оценка, тъй като те 

създават предпоставки за разширяване на дейността както на научно-

изследователската организация, така също и на предприятие и 

създават нови работни места и БВП. 

V. Финансови ограничения, ограничения произтичащи от 

Условията за кандидатстване  и интензитет на помощта 

В случай на заявена безвъзмездна финансова помощ по Елемент Б, тя е 

по-ниска или равна на 391 166 лева.  

Въпрос 10. Така дефинираното ограничение за целия проект ли е? 

 

Въпрос 11. Това изискване е неясно, тъй като в проекта се изисква да 

участват минимум 3 предприятия, а всяко едно от тях може да ползва 

минималната помощ.  

 

Максималният размер на помощта по режим de minimis  за едно и също 

предприятие , заедно с другите получени минимални помощи, не 

надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три 

бюджетни години. 

 
 

 

 

 

 

 

 

9. Не се приема 

Настоящата процедура е насочена към 
изграждането на единен център със 
съвременна научно-изследователска и 
иновационна инфраструктура и 
експертиза за провеждане на приложни 
изследвания от отворен тип, който да 
подпомогне икономическото и 
социалното развитие на района. В този 
смисъл, с оглед устойчивостта на 

регионалния център се допуска 
изключение по отношение на участието 
на членове, осъществяващи дейност в 
друг район на планиране, за едно 
предприятие и за едно висше учебно 

заведение/ научноизследователска 

организация или техни 

звена/институти от друг район на 

планиране и то при положение че 
същите започнат осъществяването на 
дейност в района на РИЦ. 
Стимулирането на участието на фирми и 
научни организации от друг район на 
планиране посредством включването на 
изричен критерий за това не е 
целесъобразно и би противоречало на 
цялостната логика на процедурата, 



 
 

34 
 

посочена по-горе. 
 
10. и 11. Не съдържат предложение 

Максималният допустим размер на 
помощи под режим De minimis (съгласно 
съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 
Комисията от 18 декември 2013 г.) е 200 
000 евро (391 166 лв.)  за период от три 
бюджетни години (две предходни плюс 
текущата година). Помощта се отпуска на 
РИЦ като самостоятелно юридическо 
лице, освен ако не образува едно и също 
предприятие с друго/и предприятие/я. 

12 БТПП 21.05.2019 СТАНОВИЩЕ НА БТПП 

във връзка с общественото обсъждане на документация по 

процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на 

Регионални иновационни центрове (РИЦ) 

 
В рамките на процедурата за обществено обсъждане на проекта на 
документация за създаването и развитието на РИЦ, от страна на БТПП 
правим следните конкретни предложения:  
 

1. Считаме за целесъобразно в подраздел „Допустими разходи” (т. 
14.2. от Условия за кандидатстване) да се включат: 

• Разходи за участие в международни панаири и 

изложения; 

• Разходи за изследвания в чуждестранни лаборатории; 

• Разходи за участия в събития на европейски и 

международни мрежи за иновации и/или трансфер на 

технологии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Предложението е изпълнено. 

Тези разходи са включени като 
допустими за финансиране по Елемент Б, 
както следва: 
- Разходи за организиране и участие в 
събития за представяне на РИЦ и на 
неговите продукти/ услуги, разширяване 
и развитие на дейността на обединението 
– разходи за такси за участие в 
посочените събития и разходи за 
командировки (пътни, дневни и 
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Мотиви: По-адекватно и пълно ще се обезпечи реализирането на  

допустимата дейност - „Стимулиране интернационализацията на 

РИЦ“. 

 
• Разходи за акредитация на създадената 

инфраструктура; 

Мотиви: Адекватно се обезпечава допустимата дейност 

„Акредитация на създадената в рамките на проекта 

научноизследователска инфраструктура“. 

 

 
2. Да се премахне допълнителното точкуване при оценката на 

проектното предложение на участието на общинска или 

областна администрация (от т. 1 – Брой членове на РИЦ с 

дейност в района на ниво NUTS2, от раздел I – Основни 

характеристики на РИЦ и членовете му, от Критериите за 

техническа и финансова оценка на проектните 

предложения). 

Мотиви: Действащата в България нормативна уредба създава 

значителни пречки пред участието на общините и областните 

управи в търговски дружества и в сдружения с нестопанска цел. 

Пример за това е и отменения от 01.01.2018 г. Закон за публично-

частното партньорство. 

В много общински наредби е регламентирано и изискването по-

важните решения на тези сдружения и търговски дружества да се 

съгласуват с общинските съвети, което е утежняваща и тромава 

процедура. 

Решението на този въпрос минава през промяна на нормативната 

уредба и стимулиране на създаването на подобни публично-частни 

партньорства, но това не е предмет на настоящото обществено 

квартирни), разходи за наем на зали, наем 
на оборудване, разходи за лектори; 
- Разходи за извършване на изследвания и 
анализи (вкл. чужди добри практики) за 
разработване на нови технологии и 
процеси; 
Допълнително във финалната версия на 
документацията е добавен и разход за 
акредитация на създадената в рамките на 
проекта научноизследователска 
инфраструктура.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Не се приема. 

Участието на структурите на местната 
власт е критично важно, тъй като ще 
осигури устойчивост на дейността на 
РИЦ, едновременно с гарантиране 
правата на всички заинтересовани страни 
и съответствие с регионалните 
икономически и социални потребности. В 
допълнение, още веднъж обръщаме 
внимание, че посоченото участие на 
общинска или областна администрация 
не представлява условие за допустимост 
за кандидатите, а е част от критериите за 
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обсъждане. 

Надяваме се нашите предложения да бъдат взети предвид при 
изготвянето на окончателния вариант на документите по посочената 
по-горе процедура. 

 

техническа и финансова оценка, като 
тежестта на този критерий е 5 т. 
 

13 Нотолоджик 

ООД 

Дупница 

21.05.2019 Уважаеми госпожи и господа, 

Изпращаме Ви предложения и коментари по процедура „Създаване и 
развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“. 

1. В Критериите за оценка на допустимостта на кандидата са 

изключени юридически лица, които развиват икономическата си 

дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 

2018г.  

Цитат от Kритерии и методология за оценка на проектни 
предложения: 

T. 2. Критерии за оценка на допустимостта на кандидата; Критерий 
№3 

Кандидатът 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 развиват икономическата си дейност на 
територията на дадения район на ниво NUTS 2 преди 31 декември 
2017 г. 

Предложение: Да бъде дадена възможност за участие на юридически 
лица, развиващи дейност в дадения район преди 31 декември 2018г. 
Предложението е с оглед на това, че процедурата ще бъде обявена не 
по-рано от 2019г. и изключването на предприятия, развивали 
дейността си през 2018г. би било необосновано. 

1. Не се приема. 

Настоящата процедура е насочена към 
изграждането на единен център със 
съвременна научно-изследователска и 
иновационна инфраструктура и 
експертиза за провеждане на приложни 
изследвания от отворен тип, който да 
подпомогне икономическото и 
социалното развитие на района. В тази 
връзка, е заложен критерий за 
допустимост на кандидати, които трябва 
да 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. Изискването 
за минимален брой фирми, членове на 
РИЦ, които да са развивали дейност в 
района за определен период от време е с 
цел осигуряване на по-голяма 
обвързаност с нуждите и спецификите на 
района, както и с цел гарантиране на по-
голяма устойчивост на самия регионален 
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2. В Kритерии и методология за оценка на проектни предложения е 
заложено за маскимален брой точки наличие на брой членове на РИЦ 
от минимум 8 членове.  

Цитат от Kритерии и методология за оценка на проектни 
предложения: 

Т. 3. Критерии за оценка на допустимостта на проекта; II. Критерии за 
техническа и финансова оценка: 

1. Брой членове на РИЦ с дейност в района на ниво NUTS 2  

РИЦ включва > 8 членове, като поне 1 от тях е общинска или областна 
администрация.  

РИЦ включва > 6 ≤ 8 членове, като поне 1 от тях е общинска или 
областна администрация. 

РИЦ включва > 4 ≤ 6 членове, като поне 1 от тях е общинска или 
областна администрация. 

РИЦ включва 4 членове. 

Предложение: Този критерий възпрепятства от участие много 
предприятия, които ще имат ограничения в намирането на партньори 
предвид регионалните и други изисквания, поставени от процедурата. 
При премахването или намаляване на изискването по този критерий, 
процедурата би се радвала на повече кандидати, без това да 
възпрепятства изпълнение на целите на процедурата. 

РИЦ включва > 6 членове – да носи 3 точки  

РИЦ включва > 4 ≤ 6 членове, като поне 1 от тях е общинска или 
областна администрация – да носи 2 точки. 

РИЦ включва > 4 ≤ 6 членове – да носи 1 точка. 

център. Допуска се изключение по 
отношение на участието на едно 
предприятие от друг район на 

планиране и то при положение, че 
същото ще започне да осъществява 
икономическа/производствена дейност в 
района на РИЦ, като това обстоятелство 
ще се проверява както към датата на 
приключване на проекта, така и след 
неговото приключване (ex post).  
 

2. Не се приема. 

Критерият не ограничава кандидатите, а 
поставя приоритет на обединения с по-
широко представителство на различните 
заинтересовани страни и ключови 
партньори с оглед осигуряване на 
желаната устойчивост на РИЦ и 
добавената стойност от инвестициите по 
проекта. В допълнение, методиката за 
оценка следва да се анализира в нейната 
цялост, поради предвидените 
взаимовръзки, допълняемост и синергия 
между различните критерии, като един от 
ключовите елементи в комплексната 
оценка на проектните предложения е 
критерий „Брой членове на РИЦ с 
дейност в района на ниво NUTS 2“. Във 
финалната версия на документацията по 
процедурата този критерий е 
допълнително подразбит с цел постигане 
на по-голяма прецизност и обективност 
при неговата оценка. 
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РИЦ включва 4 членове – да носи 0 точки. 

3. В Kритерии и методология за оценка на проектни предложения е 
заложено за маскимален брой точки наличие на средносписъчен брой 
на персонала на поне 2 фирми – членове на РИЦ, от 130 лица. Това би 
възпрепятствало от участие малки и средни предприятия. 

Цитат от Kритерии и методология за оценка на проектни 
предложения: 

Т. 3. Критерии за оценка на допустимостта на проекта; II. Критерии за 
техническа и финансова оценка: 

2. Характеристики на фирмите членове на РИЦ с дейност в района на 
ниво NUTS 2 

2.1 Средносписъчен брой на персонала 

Поне две от фирмите, които са членове на РИЦ имат средносписъчен 
брой на персонала > 130 лица за 2017 или 2018 г. 

Поне една от фирмите, които са членове на РИЦ има средносписъчен 
брой на персонала > 100 лица за 2017 или 2018 г. 

Поне една от фирмите, които са членове на РИЦ има средносписъчен 
брой на персонала > 70 лица за 2017 или 2018 г. 

Поне една от фирмите, които са членове на РИЦ има средносписъчен 
брой на персонала > 40 лица за 2017 или 2018 г. 

Поне една от фирмите, които са членове на РИЦ има средносписъчен 
брой на персонала > 10 лица за 2017 или 2018 г. 

Предложение: Наличие на средносписъчен брой на персонала над 130 
лица би възпрепятствало участието на малки и средни предприятия. 
Това би могло да се счита за дискриминационен фактор спрямо 
малките и средни предприятия. Предлагаме следното: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Приема се. 

Предложената скала за оценка е 
приложена от УО на ОПИК. 
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Сумарно всички членове на РИЦ (фирмите и научните организации) 
имат средносписъчен брой на персонала > 100 лица за 2017 или 2018 
г. – да носи 5 точки 

Сумарно всички членове на РИЦ (фирмите и научните организации) 
имат средносписъчен брой на персонала > 50 лица за 2017 или 2018 г. 
– да носи 4 точки 

Сумарно всички членове на РИЦ (фирмите и научните организации) 
имат средносписъчен брой на персонала > 30 лица за 2017 или 2018 г. 
– да носи 3 точки 

Сумарно всички членове на РИЦ (фирмите и научните организации) 
имат средносписъчен брой на персонала > 20 лица за 2017 или 2018 г. 
– да носи 2 точки 

Сумарно всички членове на РИЦ (фирмите и научните организации) 
имат средносписъчен брой на персонала > 10 лица за 2017 или 2018 г. 
– да носи 1 точки 

4. В Kритерии и методология за оценка на проектни предложения е 
заложено изискване за максимален брой точки, което ще даде 
предимство само на спечелилите по 2 процедури: Центровете за 
компетентност и Центровете за върхови постижения 

Цитат от Kритерии и методология за оценка на проектни 
предложения: 

Т. 3. Критерии за оценка на допустимостта на проекта; II. Критерии за 
техническа и финансова оценка 

II. Визия и стратегия за развитието на РИЦ (в краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен план) 

1. Стратегия за ускорено развитие на областта на специализация на 
РИЦ чрез конкретни научно-изследователски дейности (или план за 
развитие на иновативен продукт/процес) 
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Кандидатът е представил ясна и реалистична стратегия за развитие на 
дейността му, като са поставени релевантни и изпълними цели в 
краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, и 

Целите и приоритетите за развитие на кандидата включват 
специализирани бизнес изследователски услуги, изпълнение на 
програми и проекти за приложни изследвания, както и последващо 
разширяване на дейността в тази област, и 

Предложеното за закупуване оборудване съответства изцяло на 
средносрочната и/или дългосрочната стратегия за развитие на 
кандидата и отговаря на нуждите на бизнеса на регионално ниво, и 

Предвижда се използване на изградения капацитет и резултатите от 
извършените изследвания в рамките на Центровете за компетентност 
и Центровете за върхови постижения. 

Препоръка: Изискването за „Предвижда се използване на изградения 
капацитет и резултатите от извършените изследвания в рамките на 
Центровете за компетентност и Центровете за върхови постижения.“ 
да бъде премахнато от критериите за максимален брой точки. 

5. В Условия за кандидатстване е въведен праг за разходите за 
софтуер, който е нереалистично занижен. Ограничаването на 
разходите за софтуер до толкова нисък процент би възпрепятствало 
качественото изпълнение на проекта. 

Цитат от Условия за кандидатстване: 

14.2. Допустими разходи: 

Допустими по процедурата са следните видове разходи:  

Елемент А  

1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) 
– изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за 
научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нови 

4. Не се приема. 

Включването на коментираният текст в 
Критериите за оценка се базира на 
търсенето на постигане на синергия и 
допълняемост между инвестициите в 
научноизследователска и иновационна 
инфраструктура по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ и 
Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“. 
В предложението не са формулирани 
конкретни  аргументи за изисканата 
промяна. За повече информация се 
запознайте със секция „Демаркация и 
допълняемост с други програми и 
процедури“, раздел ОПИК и ОПНОИР 
(стр.7 от Условията за кандидатстване). 
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или разширяване и модернизация на съществуваща 
научноизследователска инфраструктура съгласно специализацията по 
ИСИС.  

2. 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. 
Разходите за софтуер не трябва да надвишават 10% от общо 

заявените и одобрени допустими разходи по проекта. 

Предложение: Прагът за допустимост на разходите за софтуер да 
бъде увеличен на 60%. Основната дейност на бъдещите регионални 
центрове е да развиват научно-изследователска и развойна дейност, да 
реализират иновации, и да сътрудничат успешно с бизнеса. В днешния 
информационен век софтуерните технологии са съществена, 
неизменна и значителна част от извършването на тези дейности. 
Ограничаването на разходите за софтуерни технологии до толкова 
малък процент от проектите би лишило бенефициентите от 
безбройните възможности за комуникация, обмен на опит, 
взаимодействие с бизнеса и осъществяването на иновативна научно-
изследователска и развойна дейност, които съвременния свят и 
технологично развитие задължително предполагат, за да бъдат 
конкурентоспособни с научно-изследователската и развойна дейност, 
която се извършва в напредналите страни. Също така чрез софтуерни 
технологии редица дейности по дейностите на РИЦ, заложени в 
проектите биха се реализирали по-ефективно, прозрачно и на по-ниска 
цена, отколкото чрез други методи и дейности, изключващи 
софтуерните технологии. 

6. Цитат от Kритерии и методология за оценка на проектни 
предложения: 

Т. 3. Критерии за оценка на допустимостта на проекта; II. Критерии за 
техническа и финансова оценка: 

2. Характеристики на фирмите членове на РИЦ с дейност в района на 

 
 
 
 
 
 
5. Не се приема.  

Заложеният в т. 14.2 от Условията за 
кандидатстване максимален праг за 
разходите за софтуер по елемент А (10% 
от общо заявените и одобрени допустими 
разходи по проекта) е определен на база 
на натрупания от УО на ОПИК опит и 
научените уроци от предишни изпълнени 
процедури по програмата с предвидени 
разходи от такъв тип. 
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ниво NUTS 2 

2.2 Нетни приходи от продажби 

Поне една от фирмите, които са членове на РИЦ има нетни приходи 
от продажби за 2017 г. или 2018 г. > 1 500 000 лв. 

Поне една от фирмите, които са членове на РИЦ има нетни приходи 
от продажби за 2017 г. или 2018 г. > 1 000 000 лв. 

Поне една от фирмите, които са членове на РИЦ има нетни приходи 
от продажби за 2017 г. или 2018 г. > 500 000 лв. 

Поне една от фирмите, които са членове на РИЦ има нетни приходи 
от продажби за 2017 г. или 2018 г. > 250 000 лв. 

Поне една от фирмите, които са членове на РИЦ има нетни приходи 
от продажби за 2017 г. или 2018 г. > 150 000 лв. 

Критерият не е изпълнен. 

Предложение: Наличие на ограничение на нетните приходи от 
продажби значително възпрепятства участието на малките и средни 
предприятия. Предлагаме следното: 

Поне една от фирмите, които са членове на РИЦ има нетни приходи 
от продажби за 2017 г. или 2018 г. > 1 000 000 лв. – да носи 5 точки 

Поне една от фирмите, които са членове на РИЦ има нетни приходи 
от продажби за 2017 г. или 2018 г. > 800 000 лв. – да носи 4 точки 

Поне една от фирмите, които са членове на РИЦ има нетни приходи 
от продажби за 2017 г. или 2018 г. > 500 000 лв. – да носи 3 точки 

Поне една от фирмите, които са членове на РИЦ има нетни приходи 
от продажби за 2017 г. или 2018 г. > 250 000 лв. – да носи 2 точки 

Поне една от фирмите, които са членове на РИЦ има нетни приходи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Не се приема. 

Критерият за приходи от продажби е 
показател за жизнеспособността на 
фирмите и тяхната финансова 
стабилност. 1 500 000 лв. е минималният 
размер на безвъзмездната финансова 
помощ по процедурата и целта е поне 

една фирма, член на РИЦ, да е 

реализирала приходи от продажби, 

които да са съпоставими с това 
условие. 
Наличието на добри финансови 
показатели е гаранция за осигуряване на 
необходимото съфинансиране по проекта 
и постигане на финансова устойчивост на 
РИЦ. В тази връзка, УО на ОПИК 
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от продажби за 2017 г. или 2018 г. > 150 000 лв. – да носи 1 точки 

Критерият не е изпълнен. – да носи 0 точки 

7. Цитат от Kритерии и методология за оценка на проектни 
предложения: 

Т. 3. Критерии за оценка на допустимостта на проекта; II. Критерии за 
техническа и финансова оценка: 

2. Характеристики на фирмите членове на РИЦ с дейност в района на 
ниво NUTS 2 

2.4 Реализация на иновативни продукти (стока или услуга) и 
иновативни процеси 

Предложение: Да се прецизира критерия и да се направят 
необходимите промени, тъй като в Справката за иновационната 
дейност на предприятията през периода 2016-2018 г. няма брой 
реализирани иновативни продукта успешно на пазара. 

 

поддържа своята позиция, че за 
присъждането на максимален брой точки 
по критерия е необходимо поне една от 
фирмите, които са членове на РИЦ да 
има нетни приходи от продажби за 2017 
г. или 2018 г. над 1 500 000 лв. 
В допълнение, методиката за оценка 
следва да се анализира в нейната цялост, 
поради предвидените взаимовръзки, 
допълняемост и синергия между 
различните критерии, като един от 
ключовите елементи в комплексната 
оценка на проектните предложения е 
този, разглеждащ нетните приходи от 
продажби на фирмите, членове на РИЦ. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Приема се. 

Подкритериите са преработени, за да 
бъде обект на оценка не общият брой 
реализирани иновативни 
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продукти/процеси от страна на фирмите-
членове на РИЦ, а процентното 
съотношение на фирмите-членове на 
РИЦ, които са реализирали иновативни 
продукти/процеси. 

14 Община 

Благоевград 

21.05.2019 Във връзка с обявените Проект на УСЛОВИЯ ЗА 
КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по  Оперативна програма „Иновации 
и конкурентоспособност“ 2014-2020, Процедура на подбор на проекти 
BG16RFOP002-1…. „Създаване и развитие на Регионални 
иновационни центрове (РИЦ)“, от името на община Благоевград 
задаваме следният въпрос:  
На страница 10 от Условията за кандидатстване е посочено следното: 
 
„Остатъкът от общите допустими разходи по проекта, независимо от 
приложимия режим на държавна/минимална помощ по Елемент А и 
Елемент Б на процедурата, трябва да бъде съфинансиран чрез 
собствени средства на кандидата или със средства от външни 
източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа.“  
 
Бихте ли пояснили, ако в Сдружението, което кандидатства има 
публичен орган, каквито са общинска и/или областна администрация, 
ще се счита ли за допустимо съфинансирането със собствени средства 
на остатъка от общите допустими разходи по проекта, които са само и 
единствено публични средства? 
 

Съгласно Условията за кандидатстване 
остатъкът от общите допустими разходи 
по проекта, независимо от приложимия 
режим на държавна/минимална помощ по 
Елемент А и Елемент Б на процедурата, 
трябва да бъде съфинансиран чрез 
собствени средства на кандидата или със 
средства от външни източници, които 
средства изключват всякаква публична 

подкрепа. 

15 РАПИД 

ПРОГРЕС 

Благоевград 

21.05.2019 Здравейте,  
 
Имаме коментари относно два от критериите за техническа и 
финансова оценка: 
 
2.1 Средносписъчен брой на персонала – по наше мнение условието за 
130 лица в поне две от фирмите не е приложимо и е трудно изпълнимо 

Приема се. 

Скалата за оценка по критерий 2.1 
„Средносписъчен брой на персонала“ е 
прецизирана, като изискуемия  за 
максимален брой точки средносписъчен 
брой на персонала ще започва от 100 
лица. Следва да имате предвид, че 
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за някои региони на страната, където нямаме утвърдени големи 
компании в браншовете, свързани с настоящия проект. 
Благоевградският регион е един от тях.  
 
 
 
 
2.4 Реализация на иновативни продукти (стока или услуга) и 
иновативни процеси – реализирането на 7 иновативни продукта също 
предполага наличие на мащабни корпоративни структури със 
сериозни инвестиции в развойната дейност, които сами по себе си 
биха дублирали дейността на един РИЦ.               
 
 

съгласно ЗМСП предприятие с персонал 
130 лица е категория „средно“. 
 
 

 

 

 

Приема се частично 

Подкритериите са преработени, за да 
бъде обект на оценка не общият брой 
реализирани иновативни 
продукти/процеси от страна на фирмите-
членове на РИЦ, а процентното 
съотношение на фирмите-членове на 
РИЦ, които са реализирали иновативни 
продукти/процеси. 

16 "ВМЗ" ЕАД 17.05.2019 1. Да се предвиди създаване на Дружество по закона за ЗЗД 
 
 
 
 
2. Въпрос: В минималните три лице включени ли са и лицата по 

т.4, които са извън района на икономическа дейност, т.е. 
възможна ли е хипотеза три лица от които едно по т.4? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Не се приема. 

Посоченото от Вас е обсъждано на 
множество срещи, проведени със 
заинтересованите страни и изхождайки 
от спецификата на процедурата и типа 
партньорства, които се формират 
съгласно ЗЗД бе преценено, че кандидати 
с подобна правна форма на образуване са 
високо рискови.  
 
2. Не съдържа предложение 

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 
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3. Въпросът за свързаността е от изключително значения за 
предприятията с държавна собственост. Важно е да се 
коментира свързаността по линия на ДКК (Държавната 
консолидационна компания) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

С цел внасяне на по-голяма яснота на 
изискването в Условията за 
кандидатстване е пояснено, че в 

допълнение към минималния брой 
юридически лица, посочен по-горе, се 
допуска и участието на едно юридическо 
лице, което осъществява дейност в друг 
район на планиране. 
 

3. Не съдържа предложение 

Въпросът касае прилагането на Закона за 
малките и средните предприятия, а не 
настоящата процедура.  
Във връзка с прилагането на ЗМСП 
следва да имате предвид, че при 
определяне категорията на 
предприятието кандидатите, при които 
25% и повече от капитала или от броя на 
гласовете в общото събрание се 
контролират пряко или непряко, заедно 
или поотделно от един или повече 
държавни органи, следва да имат 
предвид, че съгласно чл. 4, ал. 9 от ЗМСП 
не могат да се смятат за микро, малко или 
средно предприятие (с изключение на 
случаите по чл. 4 ал. 4 на ЗМСП). С оглед 
на което дружества, чийто капитал се 
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4.  „РИЦ включва > 8 членове, като поне 1 от тях е общинска или 
областна администрация“  

Критерият не е пряко свързан с оценка качеството на проектните  
предложения. Общинските или областни администрации имат своята 
роля в изграждане на РИЦ, но същите не са структурно определящ 
елемент  в иновационния процес. Едновременно с това изискването за 
голям брой членове на РИЦ измества фокуса от реализиране на 
целенасочена иновационна програма към слабо ефективно управление 
на тежка административна структура. 
Ефективен иновационен процес може да се осъществи при ясно 
изразен иновационен лидер. 
Въпросът с отворения тип иновация не се решава с броя членове на 
РИЦ, а са изискване за мултиплициране на резултатите от дейността 
на РИЦ. 
Според нас Участник с три търг.дружества и едно научно звено е 
максимално работеща организация с бързо ефективно управление и 
разпределяне на отговорността от дейността и финансовата тежест.  

5. Справката за иновационната дейност на предприятията, които 
са членове на обединението-кандидат, през периода 2016-2018 
г. е статистически документ и отразява иновационната дейност 
на предприятията. На практика за верифициране на данните в 
справката е необходима до се изискат и др. доказателства  
потвърждаващи реална пазарна реализация (например 
,договори за доставка или посочване на контрагенти с внедрени 
иновативни решения от страна на членовете на РИЦ ) 

притежава изцяло от българската 
държава,  държавен орган или орган на 
местно самоуправление се считат за 
големи предприятия. 
 
 

 

4. Не се приема 

Участието на структурите на местната 
власт е критично важно, тъй като ще 
осигури устойчивост на дейността на 
РИЦ, едновременно с гарантиране 
правата на всички заинтересовани страни 
и съответствие с регионалните 
икономически и социални потребности.  
Обръщаме внимание също така, че 
посоченото участие на общинска или 
областна администрация не представлява 
условие за допустимост за кандидатите, а 
е част от критериите за техническа и 
финансова оценка, като тежестта на 
съответния критерий е 5 т. 
 

 

5. Не се приема. 

Оценката по критерия ще се извършва на 
основа на Справката за иновационна 
дейност на фирмите – членове на РИЦ. 
Справката за иновационната дейност е 
официален документ на НСИ, който е 
част от Годишния отчет за дейността на 
предприятията. Включването на опция за 
представяне на други допълнителни 
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документи без унифициран формат и 
определен автор би довело до 
изкривяване на оценката по критерия. За 
да се адресира посочения в запитването 
проблем, подкритериите са преработени, 
за да бъде обект на оценка не общият 
брой реализирани иновативни 
продукти/процеси от страна на фирмите-
членове на РИЦ, а процентното 
съотношение на фирмите-членове на 
РИЦ, които са реализирали иновативни 
продукти/процеси 

17 Централно 

координационно 

звено при МС 

28.05.2019 1. В обосновката на т.6 от Условията за кандидатстване на 
процедурата за развитие на иновационни клъстери има много сходен 
текст като успоредното четене на двата пакета с документи води до 
объркване относно съществените разлики между двете процедури. 
Както кандидатите, така и членовете им, дори и основна част от 
допустимите дейности по двете процедури се припокриват. Това 
обстоятелство поражда съмнение относно необходимостта от 
обявяване на две по своята същност припокриващи се процедури, 
както и изключително затруднява проверката за липса на двойно 
финансиране. В допълнение, в рамките на проведената писмена 
процедура по неприсъствено вземане на решение за одобрение от 
Комитета за наблюдение на ОПИК на критериите за подбор на 
операции по процедура „Развитие на иновационни клъстери“, УО на 
ОПИК изрично заяви ангажимент в Условията за кандидатстване по 
настоящата процедура да бъде включен текст относно демаркацията 
между двете процедури. Видно от предоставената документация, 
подобен текст липсва. 

1. Предложението се приема 

УО на ОПИК е включил текст за 
демаркацията с процедурата за 
иновационни клъстери в Условията за 
кандидатстване и в методологията и 
критериите за подбор на операции по 
процедурата за РИЦ. 

Следва да се отбележи, че са налични 
множество отлики между основните 
характеристики на двете процедури, като 
например: контекст на създаване, фаза на 
развитие, цел на двете процедури, 
регионално измерение и териториален 
обхват, размер на предоставяната БФП, 
допустими кандидати, допустими 
дейности, приложим режим на държавна 
помощ и др. 

Подкрепата на иновационни клъстери е 
следваща стъпка от цялостната стратегия 
за развитието на клъстери чрез средства 
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от ЕС. В рамките на настоящата 
оперативна програма е обявена 
процедура  BG16RFOP002-2.009 
„Развитие на клъстери в България“, в 
която, като следваща стъпка бяха 
диференцирано адресирани 
потребностите на клъстерните 
обединения съобразно етапа на развитие, 
в който се намират. С оглед изложеното и 
на основание обстоятелството, че 
създаването и укрепването на клъстери 
бе силно застъпено както в изминалия, 
така и в настоящия програмен период, 
УО на ОПИК взе решение да фокусира 
подкрепа по настоящата процедура 
единствено в посока съществуващи 
клъстери с изградена структура и връзки 
между отделните членове. От друга 
страна, подкрепата за регионални 
иновационни центрове е пилотна, като 
подобна научноизследователска 
инфраструктура, изградена от 
новосъздадени обединения се подпомага 
за първи път както по ОПИК, така и в 
България като цяло. 

На второ място целите на двете 
процедури са коренно различни. 
Процедурата за подкрепа на иновационни 
клъстери е насочена към стимулиране на 
иновационната дейност на клъстери и 
участието в общи/съвместни клъстерни 
дейности, докато фокусът на процедурата 
за регионални иновационни центрове е 
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върху изграждането и развитието на 
съвременна научноизследователска и 
иновационна инфраструктура и 
експертиза за провеждане на приложни 
изследвания от отворен тип, 
способстващи за ускорено икономическо 
и социално развитие на българските 
региони. 

Особено отличима разлика между двете 
процедури се наблюдава с оглед 
изискването за териториален обхват на 
кандидатите. В тази връзка, при 
процедурата за подкрепа на РИЦ 
кандидатите следва да се регионално 
застъпени и ограничени, докато при 
процедурата за подкрепа на клъстери 
липсва такова ограничение. Общият 
бюджет по процедурата за подкрепа на 
РИЦ е разпределен поравно между 6-те 
региона на ниво NUTS 2 (без София-
град). От друга страна, иновационните 
клъстери могат да имат национален 
териториален обхват без задължително 
регионално измерение.  

Мащабът на подкрепата по двете 
процедури проекти е различен, като 
иновационните клъстери могат да 
участват с проекти от 200 000 лв. до 1 500 
000 лв., докато при РИЦ последната сума 
е минимална, а максималната е 7 000 000 
лв. 

При преценката относно демаркацията 
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между двете процедури следва да се 
отчетат и много други обстоятелства. 
Допустимите кандидати по двете 
процедури са разграничими, като при 
процедурата за подкрепа на клъстери те 
следва да отговарят на определението за 
иновационен клъстер, посочено в чл. 2, 
ал. 92 от Регламент 651/2014, докато 
кандидатите по процедурата за подкрепа 
на РИЦ следва да отговарят на 
определени различни и специфични 
критерии. Минималният допустим брой 
бизнес организации, които могат да 
участват в двата вида кандидати се 
различава, като дейността на клъстера е 
насочена главно към подпомагане 
развитието на членовете и клъстера като 
цяло, а не към развитие на региона, 
каквато е при РИЦ.  

Следва да се отбележи, че двете 
процедури ще се подпомагат чрез 
различни режими на държавна помощ, 
съдържащи специфични изисквания, 
което също спомага за демаркацията на 
процедурите. Налице са значителни 
разлики относно допустимите разходи, 
кандидати др. с оглед различните режими 
на държавна помощ, които ще се 
прилагат по двете процедури. 

   2. Изискването по подточка 1) (от т.11.1 на УК) е в противоречие с 
разпоредбата на чл. 1, §5, буква „а“ от Регламент 651/2014, а именно, 
че от обхвата на Регламента за групово освобождаване се изключват 
схеми, при които е налице изискване за регистрация на бенефициера 

2. Предложението се приема 

Във финалната версия на Условията за 
кандидатстване е включен съответен 
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на територията на държавата-членка, където се предоставя помощта. 
И ТЗ и ЗЮЛНЦ изискват съответното лице да е вписано в регистъра 
на Агенция по вписванията, където се вписват единствено 
юридически лица (ЮЛ) със седалище и адрес на управление на 
територията на страната. 

текст. 

   3. Противоречиво е и поставеното изискване за  кандидатите да са 
регистрирани като обединения след 31.12.2018 г. От една страна 
изпълнението на това изискване предполага създаване на нови 
партньорства.  От друга страна, става ясно, че акцентът е поставен 
върху придобиването на научноизследователска 
инфраструктура/оборудване за сметка на подкрепата за създаването на 
самите партньорства и укрепване на техния капацитет за съвместни 
действия. Следва да се има предвид, че простото закупуване на 
оборудване от едно обединение, създадено за целите на процедурата, 
не би постигнало ефекта на създаване на дългосрочни партньорства, 
основани на споделени виждания и интереси. 
В тази връзка би могло да се обмисли отпадане на изискването за 
регистрация на обединенията след 31.12.2018 г., с което ще се даде 
възможност и на съществуващи преди това работещи партньорства 
(отговарящи на всички останали критерии), да вземат участие в 
процедурата, без да е необходимо да се налага допълнителна 
административна тежест. Тук отново възниква въпросът за 
демаркацията/ разграничаването на мерките по тази процедура с тези 
по процедурата за иновационните клъстери. На практика, за да се 
оправдае съществуването на две отделни процедури, се създава 
изкуствено разделение между еднотипни мерки за подкрепа на 
партньорства, каквито са целите и при иновационните клъстери и при 
регионалните иновационни центрове. Още повече и погледнато в 
териториален аспект участниците в партньорствата, било то клъстери 
или регионални центрове, реално са ограничен брой  субекти (научни 
организации, бизнес и т.н.), при което, с поставяне на редица 
административни изисквания, съществува голям риск от 
допълнителна загуба на интерес за участие в процедурата. 

3. Предложението не се приема 

С процедурата за създаване и развитие на 
регионални иновационни центрове се 
осъществява напълно нов подход за 
създаване на научноизследователска 
инфраструктура от значение за 
регионалното развитие, а не на 
партньорства и затова се финансират 
новосформирани обединения. На 
проведените в периода ноември 2018 г. - 
април 2019 г.  множество срещи със 
заинтересованите страни стана ясно, че 
такива обединения на регионално ниво не 
съществуват. В някои от регионите има 
работещи партньорства между бизнеса, 
администрацията и научните за целите на 
конкретни проекти, но те не са 
регистрирани по ЗЮЛНЦ или ТЗ. Това се 
потвърждава и от общественото 
обсъждане, в рамките на което не е 
получен коментар относно периода на 
регистрация на обединението. 
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   4. Подточка 2), първо поле „ВАЖНО“ - на етап изпълнение не следва 
само да се проверява дали юридическото лице е започнало да 
осъществява дейност на територията на съответния район, но следва 
да се провери и, че текущо осъществява дейност на същата територия 

4. Предложението се приема 

Във финалната версия на Условията за 
кандидатстване този текст е прецизиран. 

   5. Подточка 2), второ поле „ВАЖНО“ - във връзка с разписаните по-
напред в Условията за кандидатстване проверки (Подточка В, т.27.1.) 
съществува противоречие и неяснота относно това дали критерият се 
отнася към РИЦ-кандидати по процедурата или към ЮЛ, които са 
членове на съответния РИЦ? 

5. Предложението се приема 

Във финалната версия на Условията за 
кандидатстване този текст е прецизиран. 

   6. Подточка 2), трето поле „ВАЖНО“ - от начина на разписване на 
правилото оставаме с впечатление, че предприятия, които развиват 
дейността си на повече от едно населено място в рамките на един 
район на ниво NUTS2, биха могли да участват в повече от едно 
обединение (например Перник и Благоевград). Това условие следва да 
се дообмисли от гледна точка целесъобразност и осигуряване на 
равнопоставеност между кандидатите. 

6. Предложението се приема 

Във финалната версия на Условията за 
кандидатстване този текст е прецизиран. 

   7. Относно проверката за предприятие в затруднено положение, на 
стр. 18 (текст в Bold) - Неясно е разписан текстът, но може да се 
направи извод, че се прави проверка за затруднено положение и на 
членовете на обединението-кандидат. Ако това се има предвид, то не е 
ясно каква добавена стойност има тази проверка. Това че в 
обединението, което се състои от минимум 3 членове, един е в 
затруднено положение, не води обезателно и до затруднено 
положение на кандидата като цяло. Възможно е тези членове да не 
образуват група предприятия по смисъла на Регламент 651/2014. 
Допълнително, затрудненото положение е издигнато като основание 
за недопустимост на кандидата, а не на членовете му. 

7. Предложението се приема 

УО счита за ясно, че става дума за 
кандидата (обединението), а не за 
членовете му, но въпреки това е включен 
уточняващ текст във финалната версия на 
УК.  

   8. Посочва се, че не са допустими за подкрепа дейности, финансирани 
по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, 
произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или 
друга донорска програма. Важно е да стане ясно как ще се проверява 
съответствието с това правило във връзка с други предходни и текущи 
схеми за финансиране, включително и не само – иновационни 
клъстери, внедряване на иновации в предприятията, центрове за 

8. Предложението се приема със 

следното уточнение: 

Посоченото изискване е съгласно 
ЗУСЕСИФ, като за целта се прави 
проверка за наличие на двойно 
финансиране. Изискването присъства във 
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върхови постижения и центрове за компетентност. всички процедури за предоставяне на 
БФП по ОПИК и УО разполага със 
значителен опит в неговото прилагане и 
проверка. 

   9. Във връзка с изискването за публично оповестяване, съгласно чл.26, 
§4 от Регламент 651/2014 възниква неяснота относно начина, по който 
УО ще проверява съответствието с този критерий. Включването на 
конкретни клаузи в този смисъл в учредителния документ на РИЦ 
(устав, дружествен договор) дали ще се счита за достатъчно? В 
критериите за оценка като източник за проверка по този критерий е 
посочена единствено Декларацията за държавни/минимални помощи. 

9. Предложението се приема  

Кандидатите следва да обосноват как 
конкретно ще постигнат изпълнението на 
всяко от изискванията съгласно чл. 26, §4 
от Регламент 651/2014 в т. 11 от 
Формуляра за кандидатстване. В този 
смисъл, в критериите за оценка като 
източник за проверка по този критерий 
освен Декларацията за 
държавни/минимални помощи е 
допълнена и т. 7.„План за изпълнение/ 
Дейности по проекта“ и  т. 11.3. 
„Информация, необходима за оценка 
допустимостта на проекта по критерий 8 
от критериите за оценка на 
допустимостта на проекта“ от ФК. 

   10. Условията идентифицират като допустима дейност по Елемент Б 
извършването на ограничени СМР. Не става ясно по какъв начин УО 
ще прави разграничение между ограничените СМР и всички други 
СМР, които са недопустими по процедурата. 

10. Предложението се приема със 

следното уточнение: 

В документацията по процедурата е 
посочено, че е допустимо извършване на 
ограничени строително-монтажни работи 
(СМР) само за текущ ремонт за нуждите 
на научната инфраструктура, като това 
следва да бъде „в съответствие със ЗУТ“. 
В посочения закон има определение 
какво представлява текущия ремонт като 
същото е дадено като пояснение и в 
Приложение О „Използвани съкращения 
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и основни дефиниции“. 

   11. Следва да се коригира текстът като се чете „равнопоставеност и 
недопускане на дискриминация“ вместо „равнопоставеност и 
недопускане на недискриминация“. 

11. Предложението се приема 

Редакцията е направена на всички 
приложими места във финалната версия 
на документацията по процедурата. 

   12. По буква д/ (от т.24) с оглед пълнота би следвало да се изисква и 
Приложение 2 към Декларацията за държавни/минимални помощи. 

12. Предложението се приема 

Бихме искали да обърнем внимание, че в 
самата Декларация за 
държавни/минимални помощи 
(Приложение Д) има ясно дадени 
указания кога се попълва и подава всяко 
едно от приложенията към нея. 
Независимо от това във финалната 
версия на Условията за кандидатстване е 
включено пояснение и за Приложение 2 
на Декларацията за държавни/минимални 
помощи. 

   13. Недоумение буди защо се предвижда изискването на техническа 
спецификация, проверява се дали документът е представен на етап 
ОАСД, но впоследствие не се използва като източник за проверка по 
нито един от критериите на етап ТФО. 

13. Коментарът се приема частично 

Представените от кандидатите оферти за 
предвидените за закупуване ДМА/ДНА 
са индикативни и служат за оценка на 
реалистичността на заложените в 
бюджета на проектното предложение (т. 
5 от Формуляра за кандидатстване) 
разходи за съответните активи. По тази 
причина, в Приложение З – Техническа 
спецификация, от кандидатите се изисква 
да посочат минимални технически и/или 
функционални характеристики на всички 
предвидени за закупуване по проекта 
активи (ДМА и ДНА).  
Техническата спецификация на 
предвидените за закупуване по проекта 
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активи става част от сключения 
АДПБФП, като при изпълнението му се 
следи закупените активи да не са с 
технически характеристики под 
минимално предвидените такива, което 
би понижило оферираната цена на 
актива, използвана при определяне 
реалистичността на разхода. 
В случаите, когато кандидатът не е 
посочил минимални технически и/или 
функционални характеристики на тези 
активи в техническата спецификация или 
включените такива не съответстват на 
посочените в офертата, съответният 
разход ще бъде премахнат от бюджета на 
проекта (т. 5 от Формуляра за 
кандидатстване) служебно от 
Оценителната комисия.  
Видно от така изложеното техническата 
спецификация служи за оценка по 
критерий IV.1 „Реалистичност на 
разходите по проекта“, а на етап 
изпълнение на проекта за съблюдаване на 
първоначално заложените от страна на 
кандидата минимални характеристики за 
всеки вид дълготраен актив. 

   14. По буква н/ учредителни документи на сдружението/дружеството  
УО следва да провери дали в тези документи са включени изрични 
клаузи и условия относно преференциалния достъп до 
инфраструктурата на членовете, които са финансирали поне 10% от 
инфраструктурата, както и изискванията за избягване на 
свръхкомпенсация. Съгласно разпоредбата на чл.26, §4 от Регламент 
651/2014, тези условия се обявяват публично. 

14. Предложението се приема частично 

Моля, запознайте се със становището на 
УО на ОПИК по т.9. 
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   15. По т.25 Краен срок за подаване на проектните предложения: 
Разписана е забраната свързани предприятия с еднакъв КИД да бъдат 
финансирани по процедурата. Това правило съществува още от 
първата процедура, обявена по ОПИК 2014-2020. В предходни 
процедури, обаче класирането на одобрените кандидати се 
извършваше по признаци като категория и/или дейност на кандидата. 
Конкретната процедура възприема друг принцип на разделение на 
бюджета, а именно на териториален принцип. Неясно е как 
посоченият критерий ще бъде приложен от УО. Теоретично е 
възможно да има два РИЦа, които са свързани, но оперират в два 
различни района на планиране. Пример: РИЦ Благоевград и РИЦ 
Русе, свързани и с еднакъв КИД. РИЦ Русе получава 80 точки и е 
класиран на 3то място в списъка за СЦР. РИЦ Благоевград е със 75 
точки, но паради по-лошото качество на проектите на конкурентните 
обединения в района е класиран на 1во място в ЮЗР. При така 
създалата се ситуация, кой от двата РИЦа следва да се финансира и 
кой следва да бъде отхвърлен? Следва да се отбележи, че 
възникването на подобен казус не се изключва от критерия за 
допустимост, посочен в т.11.1, подточка 2 от настоящите УК. Каква е 
добавената стойност на проверката и предприемането на действия по 
този критерий?  
„Под свързани обединения се разбират такива по чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия“ – текстът е разписан некоректно, 
тъй като ЗМСП не оперира с понятието „обединение“, т.е. „такива“ по 
чл.4 от ЗМСП не съществуват. 

15. Предложението се приема 

Посоченият текст е премахнат във 
финалната версия на документацията по 
процедурата. 

 

   16. По т.27.1. Процедура за уведомяване на неуспелите и одобрените 
кандидати и сключване на административни договори за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ: 
Впечатление прави, че голяма част от изискуемите преди сключване 
на договор документи е предвидено да се представят за период от две 
приключени финансови години. Това изискване се обезсмисля от 
наличието на изискването за допустимост, кандидатите да бъдат 
регистрирани след 31.12.2018 г. Към датата на кандидатстването 
кандидатите няма да имат дори една приключена финансова година. 

16. Предложението се приема 

УО е редактирал съответната част от 
т.27.1. 
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   17. По бележка под линия №27 - Едноличните търговци не са 
допустими кандидати по процедурата и поради тази причина 
бележката под линия се обезсмисля. 

17. Предложението се приема 

Бележката под линия е изтрита. 

   18. Във връзка със специфичния за процедурата начин за класиране на 
одобрените кандидати, е неясно как ще процедира екипът по 
договаряне при изпращането на покани до резервни кандидати, когато 
се освободи ресурс от издадени решения за отказ, например. 

18. Коментарът не е ясен.  

Като правило, УО ще се процедира както 
при всички останали процедури, обявени 
в рамките на ОПИК. 

   19. По отношение на свързаността е необходимо да се прецизира 
критерия (и/или да се коментира по ясно) свързаността по линия на 
държавната консолидационна компания в случаите, в които кандидати 
по процедурата са държавни предприятия, които не попадат в обхвата 
на Закона за малките и средните предприятия. 

19. Предложението не се приема 

Съгласно Допълните разпоредби на 
Закона за малките и средните 
предприятия (ЗМСП) всяко физическо 
лице, юридическо лице или гражданско 
дружество, което извършва стопанска 
дейност, независимо от собствеността, 
правната и организационната си форма 
има статут на "предприятие". Посоченото 
изискване се прилага без изключение и 
към всички субекти, извършващи 
стопанска дейност в т.ч. и държавните 
предприятия.  

В допълнение, разпоредбата на чл. 4, ал. 
9 от ЗМСП изрично посочва, че 
предприятие, при което 25 на сто или 
повече от капитала или от броя на 
гласовете в общото събрание се 
контролират пряко или непряко, заедно 
или поотделно от един или повече 
държавни органи не може да се счита за 
независимо предприятие по смисъла на 
чл. 3 от закона.  

Предвиденото в критерия изискване за 
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това участниците (фирми) в 
обединението-кандидат да не са свързани 
предприятия има за цел да се постигне 
действително създаване на 
научноизследователска инфраструктура 
от значение за регионалното развитие, 
като предприятията са обединени в един 
център  и същевременно се ограничава 
възможността за концентрация на 
решаващо влияние от дадена група 
свързани предприятия по отношение на 
обединението, получаващо подкрепа по 
процедурата.  

   20. Бележка под линия №5 – текстът следва да се коригира на „Едно 
висше учебно заведение /научноизследователска организация може да 
участва в повече от едно обединение, в случай че в отделните 
обединения участва чрез различни свои звена/институти.“ 

20. Предложението се приема 

   21. Т. 1 от „Критерии за оценка на допустимостта на проекта“  

Неясно е защо източник на проверка по този критерий не е и т.7 „План 
за изпълнение“, където се съдържа по-подробна информация относно 
продължителността на проекта 

21. Предложението се приема 

   22. Т.3 от „Критерии за оценка на допустимостта на проекта“ 
Важно е да се обърне внимание на посоченото в УК, че класирането 
ще се извършва по райони на планиране с ограничение да не се 
финансира повече от 1 РИЦ в район с еднаква специализация спрямо 
приоритетните направления (подобласти) на 4те тематични области на 
ИСИС. Това изискване следва да се има предвид при оценката като 
съответният оценител трябва да определи не само тематичната област, 
но и подобластта на ИСИС, в която попадат дейностите по проекта. 

22. Предложението се приема 

   23. Техническа и финансова оценка: По отношение на критерия 
свързан с броя на членовете на РИЦ е добре да се има предвид, че за 
ефективността на иновационният процес е важен иновационният 
лидер. В допълнение при отворен тип иновации ключов е не броят на 

23. Предложението се приема частично 

Следва да се има предвид, че с оглед на 
спецификата на процедурата и 
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членовете на центъра, а изискването за мултиплициране на 
резултатите от дейността, която изпълнява. Т.2 „Характеристики на 
фирмите членове на РИЦ с дейност в района на ниво NUTS 2“  - 
правилно би било да се замени навсякъде думата „фирма“ с ЮЛ, тъй 
като понятието „фирма“ съгласно ТЗ има друго значение – това е 
наименованието на лицето. 

приложимите изисквания се търси 
заинтересованост от повече от едно 
предприятие, които поемат отговорност и 
финансов ангажимент за развитието на 
РИЦ. 

   24. Подточка 2.1 „Средносписъчен брой на персонала“   
Не е предвидена опция за отсъждане на 0 точки, в случаите когато 
кандидатът не покрива нито едно от изискванията 

24. Предложението се приема 

   25. По т.3. Характеристики на научните звена членове на РИЦ с 
дейност в района на ниво NUTS 2, подточка 3.1.  
Неясна е целта на критерия -  как се определя „достатъчно“? Също 
така, ако научното звено вече има достатъчно съоръжения, 
лаборатории за обезпечаването на дейността на РИЦ, защо въобще да 
кандидатства за финансиране по процедурата? 

25. Предложението се приема 

Критерият е ревизиран. 

   26. Критерият 2.3 Приходи от износ е добре да се конкретизира за кои 
категории членове се отнася, при все, че РИЦ включва различни по 
своя характер субекти (Юридически лица, научни организации, 
общини и т.н.) и не всички от тях реализират приходи от износ. 

26. Предложението се приема частично 

В резултат от постъпили коментари по 
време на общественото обсъждане, 
критерият е заменен с нов критерий – 
„Реализирана печалба“. 

   27. Подточка 3.4 „Управленски капацитет“ 
Посочените източници за проверка са недостатъчни, като би следвало 
да се изискват и други документи в подкрепа на съответствието с 
критерия като автобиографии, договори, трудови/служебни книжки. 

27. Предложението не се приема 

УО на ОПИК счита, че описанието в т. 11 
на Формуляра за кандидатстване 
(подписва се с КЕП) е равносилно на 
представянето на автобиография. 

   28. По критерий 1. „Реалистичност на разходите по проекта“   
Липсва посочването на източници за проверка като техническа 
спецификация за разходите за активи и/или количествено-стойностни 
сметки за разходите за СМР. Също така, следва да се добави и 
правилото от УК, където е посочено, че „[в] случаите, когато 
Оценителната комисия премахне всички разходи от бюджета на 
проекта или премахне всички разходи, свързани с изпълнението на 
дейностите по Елемент А, проектното предложение се отхвърля.“ 

28. Предложението се приема частично 

Моля, запознайте се със становището на 
УО на ОПИК по т. 13. 
Посоченото правило е включено в 
критериите за оценка. 
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   29. По приложение И – Бизнес стратегия  

Така представените елементи от стратегията не дават възможност да 
се представи ясно бизнес плана за развитие на РИЦ, а оттам и 
неговата устойчивост в дългосрочен и краткосрочен период. Един 
добре разработен бизнес план може да даде не само яснота, но и 
увереност за капацитета на начинанието, което е от особена важност 
за ефективността на инвестицията. 

29. Предложението не е ясно. 

Следва да се има предвид, че така 
предложената бизнес стратегия е 
съгласувана на многобройните 
регионални срещи със заинтересованите 
страни и е по предложение на 
потенциалните кандидати. 

   30. В Раздел V. „Финансови ограничения, ограничения произтичащи 
от Условията за кандидатстване  и интензитет на помощта“  
Липсват критерии за проверка дали са спазени таваните на разходите 
за визуализация (2000 лева) и одит на проекта (10 000 лева). 

30. Предложението се приема 

 

 

 

 

 


