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Дата на разясненията от УО: 06 януари 2016 г. 

1.  24.12.2015 г. Уважаеми дами и господа, 

 

Имам следния въпрос, свързан със схема  BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за 

внедряване на иновации в предприятията“: 

В т. 14.2 от Насоките за кандидатстване е записано, че са допустими разходи 

за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за 

разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по 

проекта. Също така е уточнено, че разходите за нематериални активи са 

допустими само до 50% от общите допустими инвестиционни разходи за 

първоначалната инвестиция при приложим режим на държавна помощ 

„Регионална инвестиционна помощ“. 

Въпросът ми е: ако за това перо (разходи за придобиване на дълготрайни 

нематериални активи) сме избрали приложим режим държавна помощ „de 

minimis”, остава ли ограничението разходите за нематериални активи да са до 

50% от общите допустими инвестиционни разходи или това ограничение 

отпада изобщо? 

Също така, във връзка с горния въпрос ме интересува: възможно ли е режима 

на държавна помощ по елемент А „Инвестиции“ за някои разходи по проекта 

да бъде „de minimis”, а за други да е „Регионална инвестиционна помощ“ 

(например ДМА да са по режим „Регионална инвестиционна помощ“, а 

ДНМА да са по режим  „de minimis”) или всички разходи по елемент А 

„Инвестиции“ трябва изцяло да попадат в режим на държавна помощ „de 

minimis”,  или в режим на държавна помощ „Регионална инвестиционна 

помощ“?  

Предварително благодаря. 

Подател: Радка Петрова 

Ел. поща: radkapetrova2012@abv.bg 

Посоченото ограничение по отношение на разходите за нематериални активи 

се отнася единствено за случаите, когато избраният режим на държавна 

помощ по Елемент А „Инвестиции“ е „Регионална инвестиционна помощ“. 

По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите следва сами да изберат един 

измежду приложимите режими на държавна/минимална помощ, като 

дейностите/разходите по този елемент могат да бъда изпълнявани по 

преценка на кандидата при условията и праговете за регионална 

инвестиционна помощ или при условията и праговете за минимална помощ. 

Прилагането на различни режими за отделните разходи по Елемент А 

„Инвестиции“  в рамките на едно проектно предложение е недопустимо. 

2.  29.12.2015 г.  Здравейте,  

Искам да попитам дали по настоящата процедура "BG16RFOP002-1.001 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" е допустимо една 

Проектните предложения по настоящата процедура трябва да внедряват 

иновация, която е собствена разработка на кандидата или на база 

интелектуални права, придобити от трети лица. Допустимо е финансирането 
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компания да подаде проектно предложение по елемент А "Инвестиции", 

което да включва едновременно иновация в производството и иновация в 

продуктите, без те да са взаимно свързани? Т.е. в рамките на един проект да 

има две дейности за подобряване иновативността на предприятието, които 

касаят едновременно начина на работа и продуктовото разнообразие?  

Поздрави, 

Подател: Кристина Христова 

Ел. поща: kristinahri@gmail.com 

единствено на проекти, въвеждащи продуктова (стока или услуга) и/или 

производствена (процесова) иновация. Съгласно определението, посочено в 

Приложение Ч към Насоките за кандидатстване проектът представлява 

„Съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с 

предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за 

изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими 

резултати“. В тази връзка е необходимо всички включени в проектното 

предложение дейности да бъдат взаимосвързани и да отговарят на останалите 

критерии за допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата.  

 


