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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-1.022 „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

 
 

Дата на разясненията от УО: 24 април 2020 г. 
133.  05.04.2020 Здравейте, 

 

Имам следните 3 въпроса по отворената за кандидатстване процедура: 

 

1. Поради ограниченият брой символи в полето за описание на дейността, 

не можем да опишем и обосновем добре необходимостта на от активите, 

които планираме да придобием. Машините, които искаме да закупм са 10 

бр. и за да можем да отговорим на изискването да обосновем по какъв 

начин водят до внедряване на иновацията по проекта, са ни необходими 

поне 7 хил. символа. В тази връзка въпросът ми е: Допустимо ли е да 

включим два пъти дейността за внедряване на иновация чрез придобиване 

на ДМА, като посочим съответно Част 1 и Част 2, а в полето за стойност 

на дейносттта при Част 2 да посочим нула (0), тъй като Част 2 е само 

продължение на цялостната дейност и не може да се определи нейната 

стойност? 

 

2. Как следва да се заложат в бюджета на проекта следните разходи - да се 

изпишат изцяло (Вариант 1) или може и съкратен вариант (Вариант 2): 

Вариант 1: Помощна услуга - осигуряване на библиотеки с цел 

разработване на по-ефективни продукти - разходи за такси за достъп до 

библиотеки 

Вариант 2: Разходи за такси за достъп до библиотеки  

 

3. Чуват се слухове, че процеурата за внедряване ще бъде прекратена и 

парите ще се насочат "където трябва". Това освен че няма да бъде 

далновидно (иновативните компании и проекти са тези, които могат да 

помогнат на страната да излезе от кризата в средносрочен план), граничи и 

с безстопанственост, корупция и задкулисни игри, още повече че вече има 

подадени 13 проекта по процедурата. Моля официално да потвърдите или 

отречете тези слухове, защото крайният срок наближава и хиляди 

компании хабят времеви, човешки и финансов ресурс за подготовка. 

 

Поздрави, 

1. Описаният вариант на разписване на дейностите на проектното предложение е 

допустим. 

2. И двата описани варианта за структуриране на бюджета на проектното 

предлоение са допустими. 

3. УО на ОПИК следи внимателно ситуацията с обявеното извънредно 

положение в страната, свързано с разпространението на вируса COVID-19, като 

към настояшия момент не се предвижда набирането на проектни предложения по 

процедурата да бъде прекратено. 

Въпреки това, следва да имате предвид, че пандемичната обстановката е 

динамична и в случай на необходимост потенциалните кандидати ще бъдат 

уведомени чрез страницата на ОПИК за промени, засягащи процедура 

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи 

предприятия“.  

 

134.  05.04.2020 Здравейте, 

  

Във връзка с попълването на приложение 8 - Справка за минималните 

Когато приложимият режим по Елемент А „Инвестиции“ е „регионална 

инвестиционна помощ“ и чрез проекта се осъществява диверсификацията на 

продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до 
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разходи имам следния въпрос: 

1.      Кандидатът разполага със собствена земя в която е разположена 

производствената база на предприятието. Сградите също са собственост на 

кандидата, като са разпръснати в няколко различни цеха и складове. 

Общата площ на земята е 34 декара. В указанията за попълване на 

справката е записано, че ако има земя то тя трябва да бъде също записана 

към активите, които ще се използват повторно за производството на новия 

продукт. Кандидатът ще използва само един от цеховете за 

производството на новия продукт, обект на иновацията. Съответно площта 

на този цех е 200 кв.м. Какво записваме в справката – цялата стойност на 

земята или стойността на тези 200 кв.м. от земята върху която е построен 

цеха? Съответно стойността на сградата също ли се добавя към машините 

описани в справката? 

  

С уважение, 

момента в стопанския обект, кандидатите следва да псоочат в т. 2 от Справка 

относно активите, свързани с дейността, която ще се модернизира или активите, 

които ще бъдат използвани при производството на нов продукт (Приложение 8) 

по следния начин: 

1. Колона „Описание на актива  /който се използва за производството на 

съществуващи продукти и ще бъде използван и за производството на новия 

продукт/“: 

- В тази колона кандидатите следва да опишат всеки актив, който се използва 

за производството на съществуващи продукти и ще бъде използван и за 

производството на новия продукт, който ще бъде произвеждан вследствие на 

осъществяването на инвестицията. 

- В колоната следва да се опише и притежаваната от кандидата земя, в случай че 

същата е част от активите, които се използват за производството на 

съществуващи продукти и ще бъде използвани и за производството на новия 

продукт. 

2. Колона „Балансова стойност на актива към 31 декември на годината преди 

започване на работата по инвестицията“: 

- В колоната кандидатите следва да посочат балансовата стойност на описания 

актив към 31 декември от Счетоводния амортизационен план за годината преди 

започване на работата по инвестицията. 

- В случай че към датата на подаване на проектното предложение, се предвижда 

работата по инвестицията да започне през 2020 г. се попълва балансовата 

стойност към 31.12 съгласно Счетоводния амортизационен план за 2019 г., 

който кандидатът трябва да приложи към проектното предложение. 

-В случай, че се предвижда работата по инвестицията да започне след 2020 г., в 

колоната се попълва прогнозна балансова стойност на актива, изчислена 

съобразно счетоводната политика на кандидата. Например, при започване на 

работата през 2021 г. се попълва прогнозна балансова стойност към 31.12.2020 г. 

В случай че активът е земя (информация, която не фигурира в Счетоводния 

амортизационен план), се декларира ЦЯЛАТА стойност, на която актива е 

вписан в счетоводните документи на кандидата/бенефициента към 31 декември 

на годината преди започването на работата по първоначалната инвестиция./ 

3. Колона „Част от актива, която ще бъде използвана за производството на новия 

продукт“: 

- В колоната кандидатите следва да опишат в каква част от съответния актив ще 

бъде използвана за целите на производството на новия продукт, който ще бъде 

реализиран в резултат от инвестицията.  

- В подколона „Дял %“ кандидатите следва да опишат точния процент от актива, 

който ще се ползва за производството на новия продукт – в случая следва да 

изчислите какъв процент от общата площ на земята представлява 

посочения в запитването цех и да я впишете. 

В подколона „Счетоводна стойност на дела“ следва да се въведе резултатът от 

пресмятането на стойността на посочения актив в колона „Балансова стойност на 

актива към 31 декември на годината преди започване на работата по 

инвестицията“ умножена по процентното съотношение, посочено от кандидата в 
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подколона „Дял %“. 

135.  06.04.2020 Уважаеми господа,  

Във връзка с възможността за кандидатстване с проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура: 

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от 

съществуващи предприятия“, с настоящото желая да получа разяснения по 

Условията за кандидатстване, както следва:  

1. По отношение на критериите за допустимост на кандидатите: Може ли 

да се приеме, че адвокатско дружество, създадено по Закона за 

адвокатурата, е допустим кандидат, съгласно посочените критерии?  

2. По отношение на допустимите дейности по проектите: Допустима ли е 

за финансиране иновация (софтуер за подобряване на процесите в 

предприятия), собствена разработка на кандидата, която обаче е 

предназначена за предлагане на потенциални потребители -трети лица, 

различни от кандидата? 

1. Следва да имате предвид, че основен критерий за допустимост на кандидатите 

по процедурата е да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за 

кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на 

държава-членка на Европейското икономическо пространство. В случай че едно 

дружество е създадено по Закона за адвокатурата, същото не е допустим 

кандидат по процедурата. 

2. Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова 

иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, 

насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. 

Наличната в запитването информация не е достатъчна за предоставянето на 

категоричен отговор, като следва да имате предвид, че окончателно решение 

относно допустимостта на даден проект и кандидат ще бъде взето от 

Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с цялата 

специфична информация относно проектното предложение. В тази връзка е 

необходимо да се уточни и че разясненията по настоящата процедура не могат да 

съдържат становище относно качеството на проектното предложение. 

В допълнение, следва да имате предвид, че съгласно Условията за 

кандидатстване допустими по настоящата процедура са разходи за придобиване 

на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. 

разработване)., необходими за изпълнението на проекта. За да са допустими, 

описаните разходи следва да водят до внедряване на продуктова иновация (стока 

или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на 

стоки и предоставяне на услуги. Разходите за специализиран софтуер не трябва 

да надвишават 200 000 лева, като разходите за разработване на специализран 

софтуер следва задължително да са възложени на външна за кандидата 

фирма. 

Също така, следва да имате предвид, че проектите трябва да са насочени към 

внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални 

права, вече придобити от трети лица (Интелектуални права следва да са 

придобити към датата на кандидатстване). 

136.  06.04.2020 Уважаеми Дами и Господа, 

  

моля за Вашите отговори и разяснения на следните въпроси по процедура 

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от 

съществуващи предприятия“: 

1. По проекта се предвижда внедряване на продуктова иновация, за 

която кандидатът притежава валиден патент за изобретение. 

Иновативният продукт представлява релсово скрепление, което 

може да намери широко приложение при строителството на 

железния път и общо взето могат да се формулират три основни 

компонента за направата на такъв тип скрепление: стоманени 

еластични скоби; тирфони и метална подложка. Допустимо ли е 

по процедурата да се кандидатства само за закупуване на 

производствена линя за тирфоните, като другите компоненти на 

1. Моля, запознайте се с разясненията на УО на ОПИК по Въпрос №96. 

2.1 Моля, запознайте се с разясненията на УО по Въпрос №86. 

2.2. Активи (вкл.земя), които не са собственост на кандидата, не трябва да се 

посочват в Справката относно активите, свързани с дейността, която ще се 

модернизира или активите, които ще бъдат използвани при производството на 

нов продукт (Приложение 8). 

2.3. Не, активите, които се предвижда да бъда придобити по проекта, не трябва 

да се включват в Справката относно активите, свързани с дейността, която ще се 

модернизира или активите, които ще бъдат използвани при производството на 

нов продукт (Приложение 8). 

3. По отношение на лицензионния договор, сключен с чуждестранно или 

българско юридическо/физическо лице, когато негов предмет е патент, действащ 

на територията на Република България (т.е. когато документите са издадени от 

Патентно ведомство на Република България), той следва да бъде вписан в 
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патентованото скрепление ще бъдат произвеждани с вече налични 

машини на кандидата? 

2. При проект за  „диверсификация  на  продукцията  на стопански 

обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в 

стопанския обект“ , предприятието кандидат не разполага с или не 

предвижда да 

използва  повторно  налични  активи  при  изпълнението  на  прое

кта. Производствените помещения и земята, където ще бъде 

изпълняван проекта са наети и не са собственост на кандидата. 

Поради тази причина възникнаха следните въпроси: 

2.1  Коректно ли е в Справката относно активите, които ще бъдат 

използвани при производството на нов продукт (Приложение 8),  в точки 

2, 3 да се посочат нулеви стойности или да се напише текст 

„Неприложимо“? 

2.2  Земята трябва ли да се посочва в точка 3 от Справката, при положение 

че не е собственост на кандидата? 

2.3  Активите, които са предвидени за закупуване по проекта трябва ли да 

бъдат посочени в Справката? 

3. В случай на сключен лицензионен договор 

с чуждестранно юридическо лице, с който се разрешава 

използването на съответния обект на интелектуална собственост 

(патент), пак ли е необходимо този лицензионен договор да се 

регистрира в Патентно ведомство на България и съответно да се 

набави  изискуемото по процедурата Удостоверение за вписване 

на договора в регистъра на Патентно ведомство на РБ? 

4. В случай на сключен лицензионен договор с отлагателна клауза, 

който да влиза в сила само при одобрение на съответното 

проектно предложение и сключен ДБФП, в такъв случай 

разходите по договора за възмездно ползване на съответните 

права по интелектуална собственост биха ли били допустим 

разход по процедурата? 

 

Благодаря предварително за отделеното време! 

Държавния регистър на патентите в Патентното ведомство (с оглед чл.31, ал.4 от 

ЗПРПМ). По отношение на този лицензионнен договор се извършва служебна 

проверка, когато е налична съответна информация и описание в  т. 11.7 

„Документи в подкрепа на наличието на права върху интелектуална собственост 

върху внедряваната иновация“ от Формуляра за кандидатстване (например рег. 

номер, номер на заявка, наименование на изобретението, данни за лицензионния 

договор и др.). При невъзможност за извършване на служебна проверка, 

Оценителната комисия ще изиска от кандидатите предоставяне на тези 

документи. 

4. Едно от изискванията за допустимост на проектите по настоящата процедура е 

те да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или 

на база интелектуални права, вече придобити от трети лица.  

Съответно представянето на сключен лицензионен договор с отлагателна клауза, 

който да влиза в сила само при одобрение на съответното проектно предложение 

и сключен ДБФП, не би отговорил на горепосоченото изискване и проектно 

предложение, подкрепено с подобен договор не би било допустимо за подкрепа. 

137.  06.04.2020 Здравейте, 

 

Изпълнението на нашия проект ще доведе до внедряване на иновация в 

бизнес процесите, насочена към маркетинга и продажбите. Имам следния 

въпрос по отношение на тази допълваща иновация: 

 

В случай че поради нейната специфика, за внедряването ѝ не е 

необходимо придобиване на ДМА, ДНА или услуги, т.е. не е необходимо 

извършването на разходи по проекта за нея, необходимо ли е тази 

иновация да се описва в т. 7 Дейности от Формуляра за кандидатстване 

или е достатъчно да се опише единствено в т. 11? 

 

Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова иновация 

(стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена 

към производство на стоки и предоставяне на услуги.  

Допълнително,  изпълнението на проекта може да води и до внедряване на 

иновация в бизнес процесите, насочена към: разпространение и логистика и/или 

маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, 

единствено когато тя е допълваща спрямо задължителната за внедряване 

продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, 

насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.  

В рамките на разясненията по въпрос 91 УО на ОПИК посочва, че включването 

на разходи за иновация в бизнес процесите, насочена към: разпространение и 

логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и 
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Поздрави, комуникационни системи към бюджета на проектното предложение е по 

преценка на всеки кандидат, при спазване на изискванията и с оглед спецификата 

на проекта.  

Въпреки това, за да бъде постигнато условието „изпълнението на проекта може 

да води и до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към: 

разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или 

информационни и комуникационни системи“ и кандидатите да получат 

съответния брой точки по критерий I. 2. Новост на подкрепяната иновация не е 

достатъчно единствено да се посочи инфомрация относно това в т.11 от 

Формулята за кандидатстване, а е необходимо проектното предложение да 

съдържа информация за внедряването на „допълващата“ иновация и в т.7 

от Формуляра за кандидатстване, на база на която да бъде попълнен и 

съответния индикатор в т.8 от Формуляра. 

138.  07.04.2020 Здравейте, 

Във връзка с изискването при определяне на реалистичността на 

предвидените разходи за закупуване на дълготрайни активи, кандидатът 

да приложи към Формуляра за кандидатстване две оферти за всяка отделна 

инвестиция в ДМА и/или ДНА с предложена цена и с ограничението 

оферти да не бъдат представяни от лица и/или предприятия, които са 

пряко или косвено свързани както по между си, така и с кандидата по 

смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или 

които са в конфликт на интереси с него по смисъла на чл. 61 от Регламент 

(ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046, моля, пояснете дали е допустимо 

представянето на две оферти за инвестиция в ДМА от лица, които не са 

свързани според горецитираното определение, като оферираният ДМА в 

офертите е един и същ (марка, модел), но с различна цена. 

Благодаря за уточнението. 

Условията за кандидатстване не съдържат ограничение към проектното 

предложение да не могат да се приложат две оферти, съдържащи един и същ тип 

актив (марка и модел) при спазване на всички останали изисквания и 

ограничения по процедурата. 

Следва да имате предвид, че в Приложение 9 – Техническа спецификация 

кандидатите следва да посочат минимални технически и/или функционални 

характеристики на предвидените за закупуване дълготрайни материални и 

нематериални активи, като не е препоръчително да указват марки, модели и 

други конкретни технически спецификации, които насочват към определени 

производители, марки и модели. 

Заложените разходи за дълготрайни активи следва да съответстват на 

представените пазарни цени, като размерът им не трябва да надвишава по-

високата стойност от двете представени оферти. 

139.  07.04.2020 Здравейте, 

 

пиша ви във връзка с  процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране 

внедряването на иновации от съществуващи предприятия“. 

Интересува ме планирате ли прекратяване на процедурата и в какъв срок 

ще се случи това? 

С уважение, 

УО на ОПИК следи внимателно ситуацията с обявеното извънредно положение в 

страната, свързано с разпространението на вируса COVID-19, като към 

настояшия момент не се предвижда набирането на проектни предложения по 

процедурата да бъде прекратено. 

Въпреки това, следва да имате предвид, че пандемичната обстановката е 

динамична и в случай на необходимост потенциалните кандидати ще бъдат 

уведомени чрез страницата на ОПИК за промени, засягащи процедура 

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи 

предприятия“. 

140.  07.04.2020 Здравейте, 

Относно критерия II. Иновативен капацитет и финансова стабилност на 

кандидата -Придобити права по индустриална собственост, бихме искали 

да уточните следното: 

 Ако кандидатът по процедурата е дъщерно дружеството на юридическо 

лице (предприятие майка за кандидата) и управителя на предприятието 

майка, който е и акционер в предприятието майка, респективно акционер в 

дъщерното дружеството ( непряко чрез акционерното си участие в 

предприятието майката ) е първоначален заявител на валидно 

Преценката по критерия „Придобити права по индустриална собственост“ от 

техническа и финансова оценка се извършва по отношение на предприятието-

кандидат, управителя, председателя и/или съдружниците и/или (при акционерно 

дружество и командитно дружество с акции) акционерите и/или председателя на 

управителния съвет или съвета на директорите на предприятието-кандидат, 

който/които е/са първоначален заявител и/или изобретател, а не по отношение на 

свързани предприятия или предприятия-партньори. 

Доколкото от представената информация не са налични данни, че управителят 

(или акционер/ите) на предприятието кандидат е/са първоначален 
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свидетелство за регистрация на полезен модел, различен от този с който е 

защитена внедряваната по проекта иновация, кандидатът  по процедурата 

ще получи ли точки по критерия „Придобити права по индустриална 

собственост"? 

 

Поздрави,  

заявител/изобретател, то следователно кандидатът няма да получи точки по 

критерия „Придобити права по индустриална собственост".  

 

141.  07.04.2020 Здравейте, 

  

Във връзка с процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването 

на иновации от съществуващи предприятия“ имам следните въпроси: 

  

1. За предложен от нас  по Н2020 проект притежаваме на името на 

фирмата Сертификат за качество ( Seal of excellence) издаден  от 

институцията на Европейската комисия (ЕК) управляваща 

програмата  H2020 и подписан от двама комисари на ЕК (Corina 

Cretu , Commissioner for Regional Policy  и Carlos Moedas, 

Commissioner for Research, Science and Innovation). Фирмата е 

регистрирана в ЕК като държател на сертификат за качество и 

иновации за този проект, което може да се провери чрез запитване 

на RTD-SEAL-OF-EXCELLENCE@ec.europa.eu. Моля да ни 

изяснитедали този документ, издаден и регистриран от най- 

висшия орган на ЕК може да се третира като валидно 

свидетелство за регистрация на полезен модел? 

2.         Разполагаме  със Справка за иновационната дейност  само за 2016 г, 

представена и в НСИ (по-точно за 2014-2016, по неизвестни причини за 

2016 - 2018 не ни е представена за попълване, възможно е поради 

застъпване на 2016; поради тази причина можем да оредставим тази 

справка, заедно с представените  в Раздел.11.8 доказатекства за изпълнени 

иновативни проекти) . Ще бъдат ли признати представената справка за 

2016 като справка за иновацинната дейност на предприятието, заедно с 

представените  в Раздел.11.8 доказатекства за изпълнени иновативни 

проекти , свързано с критерий 

II. Иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата . 

1. Опит на кандидата в реализацията на иновативни продукти (стока 

или услуга) или внедряването на иновативни процеси. 
3. Разполагаме само със Справка за Научно-изследователска и 

развойна дейност (НИРД) за 2016, представена и в НСИ; не са 

представени такива справки за 2017 и 2018 г. Ще бъдат ли приети 

със стпйност „0“ данните за персонала и оборота за 2017 и 2018 г 

и съответните изчисления по формулите на критерий 

II. Иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата . 

2. Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на 

предприятиято за 2016, 2017 и 2018 г. 
или ще се приеме, че „Предприятието кандидат не попада в нито една от 

изброените категории“ и проектът ще се оцени  с „0“ по този критерий; 

1. и 4. Законовата уредба относно полезните модели на територията на България 

е регламентирана в Закон за патентите и регистрацията на полезните модели. 

Правна закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в съответното 

Патентното ведомство. Регистрират се полезни модели, които са нови, 

промишлено приложими и имат изобретателска стъпка, като по настоящата 

процедурата не се предвижда печат за качество (seal of excellence) да бъде 

приравнен на свидетелство за регистация на полезен модел. Повече информация 

можете да откриете на интернет страницата на Патентното ведомство  на 

Република България: 

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=355  

От друга страна, притежанието от кандидат на получен печат за качество (seal of 

excellence) по програма Хоризонт 2020 и в случай че със същото проектно 

предложение се кандидатства и по настоящата процедура, ще позволи при 

представянето му към Формуляра за кандидатстване да бъдат получени точки по 

подкритерий „Проектното предложение, с което се кандидатства по настоящата 

процедура, е получило печат за качество (seal of excellence) по програма 

Хоризонт 2020“ от критерий „Надграждане на резултати по програми за 

финансиране на иновации“ на Техническа и финансова оценка. 

2. Съгласно Условията за кандидатстване и видно от колона „Източник на 

проверка“ по критерий 1 „Опит на кандидата в реализацията на иновативни 

продукти (стока или услуга) или внедряването на иновативни процеси“ от раздел 

II „Иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата“ на техническата 

и финансова оценка, Справка за иновацинната дейност на предприятието през 

периода 2014-2016 г. не се взема предвид при оценката по посочения критерий. 

Във връзка с посоченото и съгласно информацията, представена в запитването, в 

случай че към проектното предложение е представена Справка за иновацинната 

дейност на предприятието през периода 2014-2016 г., и е налична обосновка в 

т.11.8. „Успешно реализирали на пазара през последните 3 години иновации от 

кандидата“ на Формуляра за кандидатстване относно успешно реализирани от 

кандидата на пазара през последните 3 години иновативен продукт (стока или 

услуга) или внедрен иновативен процес, като същевремено не е подавана към 

НСИ и съответно не е налична Справка за иновационна дейност на 

предприятието през периода 2016-2018 г., кандидатът може да получи 3 точки по 

критерий II.1 „Опит на кандидата в реализацията на иновативни продукти (стока 

или услуга) или внедряването на иновативни процеси“. Следва да имате предвид, 

че оценката се извършва от Оценителната комисия в Управляващия орган, която 

ще разполага с цялата специфична информация относно проектното 

предложение. В тази връзка е необходимо да се уточни и че разясненията по 

настоящата процедура не могат да съдържат становище относно качеството на 

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=355
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4. Притежаваме Сертификат за качество ( Seal of excellence), както 

указахме в предишен въпрос. Към сертификата притежаваме 

документ с оценка на предложения проект , която включва и 

положителна оценка на интелектуалната собственост. Би ли  се 

оценил Сертификата за качество ( Seal of excellence) като валидно 

свидетелство за регистрация на полезен модел в областта на 

внедряваната иновация и не е първоначален заявител/и или 

изобретател/и на валиден патент за изобретение при положение че 

предложението за внедряване на иновация се отнася в същата 

област като сертификата, относно критерий 

II. Иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата . 

3. Придобити права по индустриална собственост 
5. Как се преценява в коя ИСИС попада проекта при положение че е 

интердисциплинарен (т,е обхваща поне две тематични области)? 

6. Необходимо ли е прилагане на оферти за извършване на 

консултантски и/или помощни услуги в подкрепа на иновациите в 

полза на МСП при отразяването им в бюджета? Ако не, какви 

доказателства се изискват за заложени   разходи в бюджета за 

услуги? 

7. Необходимо ли е провеждане на търг за избор на изпълнител за 

извършване на разходите  за консултантски и/или помощни 

услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП, ако такива са 

заложени в бюджета ? 

Предварително 

благодаря! 

  

Поздрави, 
 

проектното предложение. 

3. При наличие единствено на Справка за научноизследователска и развойна 

дейност за 2016, това няма да доведе до отхвърляне на проектното предложение, 

но кандидатът е възможно да получи по-малък брой точки по критерий II.2 

„Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на предприятието за 2016, 

2017 и 2018 г.“. Преценка по критерия ще се извърши съгласно формулата 

поместена в колона „Източник на проверка“ по критерий II.2   „Научно-

изследователска и развойна дейност (НИРД) на предприятиято за 2016, 2017 и 

2018 г.“, като във визирания в запитването случай оценката ще бъде извършена 

на база на данните за 2016 г., а години 2017 и 2018 ще бъдат взети предвид при 

пресмятането с нулеви стойности. 

5. При подготовката на проектното предложение кандидатът следва да прецени с 

оглед спецификата му кое е водещото тематично направление на ИСИС, което е 

приложимо за него, като за това следва да се предостави подробна информация и 

обсновка във Формуляра за кандидатстване 

6.Условията за кандидатстване не изискват представянето на оферти и/или други 

документи по отношение на консултантски и/или помощни услуги в подкрепа на 

иновациите в полза на МСП, като задължително условие е разходите да бъдат 

обосновани в т.7 от ФК 

7. Правилата за избор на изпълнител се прилагат както по отношение на 

придобиването на активи, така и по отношение на услугите. На етап 

кандидатстване следва да се попълни информация в т.10 „План за външно 

възлагане“ от Формуляра за кандидатстване. 

На етап изпълнение в случаите, когато бенефициентът е възложител по смисъла 

на Закона за обществените поръчки (ЗОП), при избор на изпълнител/и същият 

задължително прилага разпоредбите на ЗОП и актовете по прилагането му, както 

и указанията, заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по Оперативна 

програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (което може да бъде 

намерено на интернет страницата на Управляващия орган- 

http://opic.bg/opik/rkovodstvo-za-izplnenie-na-dbfp-po-operativna-programa-inovatsii-

i-konkurentosposobnost-2014-2020). В случаите, когато бенефициентът не е 

възложител по смисъла на ЗОП, при избор на изпълнител/и същият 

задължително прилага разпоредбите на Глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 

160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на 

оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана 

от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, както и 

указанията, заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по Оперативна 

програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. 

142.  08.04.2020 Здравейте, 

Имаме желание да внедрим в дружеството вече разработена иновативна 

софтуерна система като за целта на внедряването предвиждаме да закупим 

ДМА основно сървъри и мрежово оборудване. Предвидената за 

внедряване вече разработена софтуерна система не използва SaaS модел. 

Внедрената софтуерна система ще позволи на дружеството да предоставя 

услуга към своите клиенти на принципа на месечен или годишен 

Моля, запознайте се със становище на УО на ОПИК по въпроси № 69.7 и 113. 

http://opic.bg/opik/rkovodstvo-za-izplnenie-na-dbfp-po-operativna-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020
http://opic.bg/opik/rkovodstvo-za-izplnenie-na-dbfp-po-operativna-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020
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абонамент чрез интернет свързаност. Допустимо ли е по настоящата 

процедура самата услуга към клиента да бъде тип  SaaS услуга? 

 

Поздрави, 

143.  08.04.2020 Здравейте. 

Управителят и едноличен собственик на капитала на фирмата кандидат 

има свидетелство за регистрация на полезен модел за иновативно 

съоръжение за производство на произвеждания от фирмата продукт. 

Въпреки, че свидетелството е за съоръжението, иновацията по своя 

характер е процесна - подобрява се производствения процес, като се 

намалява използването на суровини и енергия, без да се променят 

характеристиките на  произвеждания продукт. Чрез изпълнението на 

проекта, ще бъде внедрено в производството съоръжението, защитено със 

свидетелство за регистрация на полезен модел и по този начин ще се 

реализира процесна иновация. 

Моля, за следните разяснения: 

 

Допустимо ли е кандидатстването за процесна иновация, защитена със 

свидетелство за регистрация на полезен модел за иновативно съоръжение, 

при положение, че  съоръжението ще се използва за нов, иновативен начин 

за производство на продуктите на кандидата. 

 

 

Моля, не се колебайте да се свържете с мен, ако имате въпроси или Ви е 

необходима повече информация 

. 

Иновация в бизнес процесите е нов или подобрен бизнес процес или една или 

повече функции, които значително се различават от предишните бизнес процеси 

на предприятието и са въведени в употреба от предприятието. 

Иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и 

предоставяне на услуги, са дейности, които превръщат вложените продукти в 

стоки или услуги, включително инженерство и свързаните с него технически 

тестове, анализи и сертификационни дейности в подкрепа на производството.  

Необходимо е да се уточни, че в запитването не е налична цялата специфична 

информация, като разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат 

становище относно качеството и допустимостта на проектното предложение. 

Въпреки това, в случай че по проекта ще бъде внедрен иновативен елемент, 

защитен със свидетелство за регистрация на полезен модел, посредством който 

ще се постигне въвеждането на нов или подобрен бизнес процес или една или 

повече функции, значително ще се различават от предишните бизнес процеси на 

предприятието, то такъв проект би бил допустим при спазване на всички 

останали изисквания по процедурата.  

Следва да имате предвид, че окончателното решение относно допустимостта на 

даден проект и кандидат ще бъде взето от Оценителната комисия в 

Управляващия орган, която ще разполага с цялата специфична информация 

относно проектното предложение. 

В допълнение, може да се запознаете със становището на УО на ОПИК по въпрос 

№ 96. 

144.  08.04.2020 Здравейте!  

Имаме следните въпроси по процедура „Стимулиране внедряването на 

иновации от съществуващи предприятия“: 
- Кандидатът притежава патент за обезмасляващи продукти, които са 

приложими за прочистване на разнообразни повърхности от нефт и 

нефтопродукти като масла, грес и др. Продуктите са сертифицирани като 

биоразградими и са безопасни за човешкото здраве и околната среда. 

Могат да бъдат използвани както в домакинствата и промишлеността, така 

и за почистване на разливи в морета и реки. Спрямо условията за 

кандидатстване внедряваната иновация трябва да попада в обхвата на 

някоя от тематичните области на ИСИС. Бихте ли ни дали насока в коя от 

четирите тематични области попада продукт с толкова широко 

приложение? 

- Планирате ли да удължите срока на прием предвид обявеното 

извънредно положение и спирането или забавянето в работата на повече 

фирми и оференти от Европа и Азия? 

Поздрави,  

1. При подготовката на проектното предложение кандидатът следва да прецени с 

оглед спецификата му кое е водещото тематично направление на ИСИС, което е 

приложимо за него, като за това следва да се предостави подробна информация и 

обсновка във Формуляра за кандидатстване. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на 

даден проект и кандидат ще бъде взето от Оценителната комисия в 

Управляващия орган, която ще разполага с цялата специфична информация 

относно проектното предложение. В тази връзка е необходимо да се уточни и че 

разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат становище 

относно качеството на проектното предложение. 

2. УО на ОПИК следи внимателно ситуацията с обявеното извънредно 

положение в страната, свързано с разпространението на вируса COVID-19, като 

към настояшия момент не се предвижда набирането на проектни предложения по 

процедурата да бъде прекратено. 

Въпреки това, следва да имате предвид, че пандемичната обстановката е 

динамична и в случай на необходимост потенциалните кандидати ще бъдат 

уведомени чрез страницата на ОПИК за промени, засягащи процедура 

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи 
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предприятия“. 

145.  08.04.2020 Здравейте.  

 

Имаме следните въпроси по процедурата: 

1. Фирмата-кандидат е 100% собственост на физическо лице Х. Лицето 

притежава точно 50% от собствеността и в друга фирма Б. Останалите 

50% във фирма Б се притежават от друго физическо лице У. Управител 

във фирмата-кандидат е физическо лице Z, a във фирма Б - лицето Х. 

Следва ли да се имат предвид дейността и параметрите на фирма Б при 

определяне статута на фирмата-кандидат при попълване на декларацията 

за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 

 

2. По Елемент А предвиждаме заложените разходи да бъдат по режим 

„регионална инвестиционна помощ” като инвестицията ще доведе до 

диверсификация на продукцията на стопански обект с продукти, които не 

са били произвеждани до момента в стопанския обект.   

Предвиждаме работата по инвестицията да стартира 2021г. Очакваната 

балансова стойност на актива, който ще се използва и за производството 

на новия продукт, към 31.12.2020г. е 730 хил. лв. Частта от него, която ще 

бъде използвана е 35%. 

При проверка дали разходите по Елемент А надхвърлят с поне 200 % 

счетоводната стойност на активите, които се използват повторно трябва да 

се имат предвид Балансовата стойност на актива към 31.12.2020г. или 

Счетоводна стойност на дела, посочени в Приложение 8 от пакета с 

документи към Насоките за кандидатстване. 

 

Спорен ден! 

Съгласно разпоредбите на Закона за малките и средните предприятия свързани 

предприятия са предприятията, между които съществува някое от следните 

отношения: 

1. едното предприятие притежава повече от половината от броя на гласовете в 

общото събрание на другото предприятие; 

2. едното предприятие има право да назначава или освобождава повече от 

половината от членовете на изпълнителния, управителния или надзорния орган 

на другото предприятие; 

3. едното предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху другото 

предприятие по силата на договор, сключен между тях, или на клауза в неговия 

устав, учредителен договор или друг учредителен акт; 

4. предприятие, което е акционер, съдружник или член в друго предприятие, 

контролира самостоятелно повече от половината от броя на гласовете в общото 

събрание на това предприятие по силата на споразумение с други акционери, 

съдружници или членове. 

В допълнение, предприятия, осъществяващи помежду си някое от 

горепосочените отношения чрез физическо лице или група от физически лица, 

които действат съвместно, се считат също за свързани предприятия, ако 

извършват своята дейност или част от нея на същия съответен пазар или 

вертикално свързани пазари. 

От предоставената в запитването информация е видно, че между предприятието-

кандидат и фирма Б няма свързаност, базирана на общата собственост на 

физическо лице Х, тъй като тя не е повече от 50% във фирма Б. Доколко е налице 

някое от другите гореизброени обстоятелства, не може да се определи на база на 

предоставената в запитването информация. 

2. В случай че за производството на новия продукт ще се използва само част от 

актива то при пресмятането на изискването „Общият размер на допустимите 

разходи по Елемент А да надхвърлят с поне 200 % счетоводната стойност на 

активите, които се използват повторно, както са осчетоводени през финансовата 

година преди започването на работата по проекта“ се взима предвид 

счетоводната стойност на дела на актива, която ще се използва за производството 

на новия продукт. 

146.  08.04.2020 Българска компания кандидат по процедура BG16RFOP002-1.022 

„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ 

планира да въведе иновация защитена с патент в САЩ. Трябва ли този 

патент да има действие (защита) на територията на България и ако трябва 

към кой момент  - преди подаване на проектното предложение, след 

подаване или след евентуалното му одобрение? 

Условията за кандидатстване не съдържат изискане патентът/полезният модел,  с 

който е защитена внедряваната иновация, да имат действие на територията на 

Република България. 

147.  08.04.2020 Здравейте, 

Имаме лицензионен договор, с който се разрешава използването на 

съответния обект на интелектуална собственост. Този обект е част от 

машина, която смятаме да закупим по проекта. Ще кандидатстваме 

под режим „регионална инвестиционна помощ“  при условията на 

диверсификация на продукцията на стопански обект с продукти, които не 

Съгласно Условията за кандидатстване с оглед постигане на целите на 

процедурата ще бъдат финансирани САМО проекти, внедряващи продуктова 

иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки 

и предоставяне на услуги.  

Продуктова иновация е нова или подобрена стока или услуга, която значително 

се различава от предишните стоки или услуги на предприятието и е въведена на 
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са били произвеждани до момента в стопанския обект. Допустим разход 

ли е закупуване на машината, включваща елемент на иновации? 

пазара. Иновация в бизнес процесите е нов или подобрен бизнес процес или една 

или повече от една функции, които значително се различават от предишните 

бизнес процеси на предприятието и са въведени в употреба от предприятието. 

Иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и 

предоставяне на услуги са дейности, които превръщат вложените продукти в 

стоки или услуги, включително инженерство и свързаните с него технически 

тестове, анализи и сертификационни дейности в подкрепа на производството.  

По процедурата са допустими раходи, които са необходими за изпълнението на 

проекта и необходими за внедряването на съответната иновация, като разходите 

следва да отговарят на принципите за добро финансово управление – 

икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства и да са 

обосновани във Формуляра за кандидатстване. 

 Необходимо е да се уточни, че в запитването не е налична цялата специфична 

информация, като разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат 

становище относно качеството и допустимостта на проектното предложение. 

Окончателно решение относно допустимостта на даден проект, разход и 

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

ще разполага с цялата специфична информация относно проектното 

предложение. 

148.  08.04.2020 Уважаеми дами и господа,  

Моля да ни дадете отговор на сл. въпрос: 

Средно предприятие, режим „регионална инвестиционна помощ“ 

(Елемент А),с интензитет на помощ по Елемент А - 60%, възнамерява да 

ползва консултантски и помощни  услуги по проекта. Какъв е 

интензитететът на помощ за услугите по Елемент Б.  

В Регламент N651/2014, чл.28, пар.4 - Помощ за иновации в полза на МСП 

г., се посочва, че  интензитетът на помощта може да бъде увеличен до 100 

% от допустимите разходи, при условие че общият размер на помощта не 

надхвърля 200 000 EUR за предприятие за всеки тригодишен период. Все 

пак  в този член на Регламента се казва "може да бъде увеличен до 100 % 

от допустимите разходи"  Въпросът  ни е   в  настояща процедура  какъв е 

процентът на интензитет на помощ за Елемент Б?  

Благодаря предварително за отгоовора. 

Интензитетът на различните режими на помощи по настоящата процедура е 

посочен в т.10 „Процент на съфинансиране“ от Условията за кандидатстване. 

Максималният интензитет при „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на 

иновациите в полза на МСП“ не може да надхвърля прага по чл. 28, пар. 4 от 

Регламент (ЕС) № 651/2014 (приложимо по Елемент Б) и по настоящата 

процедура е до 70% за микро, малки и средни предрприятия като не е допустимо 

да бъде допълнително увеличен. 

В случай че изискването не е спазено и е заложен интензитет над максималния 

интензитет, се извършва служебна корекция на бюджета, като интензитетът се 

намалява до допустимия размер. 

 

149.  09.04.2020 Здравейте, 

Във връзка с възможността за предоставяне на лицензионен договор за 

ползване на права по ИС, защитени с патент, моля за уточнение дали е 

необходимо патентът да бъде с териториален обхват, който включва 

България и при какви обстоятелства ще бъдат присъждани точки  по 

показател „Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация”, т.е. 

ще получи ли проектно предложение 10 точки по показателя, ако по това 

проектно предложение иновацията е защитена с патент, за който има 

приложен и лицензионен договор за ползване от кандидата, ако обхватът 

на патента не покрива България, но патентът защитава продукт или 

процес, който ще бъде реализиран, както в България, така и в 

чужбина (износ). 

Моля, запознайте се с разясненията на УО по Въпрос №146. 
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Благодаря за уточнението. 

 

         
 


