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Дата на разясненията от УО:  23 февруари 2016 г. 

140.  09.02.2016 г. Здравейте, 

 

Един от документите в подкрепа на иновативността на внедрявания продукт 

или процес е независимо становище/оценка от компетентна организация, 

упражняваща своята основна дейност в приоритетното направление на 

тематичната област на ИСИС, в рамките на което ще бъде реализирана 

иновация. В случай, че компетентната организация е университет, от кого 

следва да бъде подписано съответното становище – от ректор/ръководител 

катедра/преподавател в съответната катедра? Необходимо ли е поставянето 

на печат на университета или е достатъчен подписът на експертното лице, 

което изразява независимото становище? 

 

Благодаря предварително за Вашия отговор. 

Поздрави, 

 

Подател:  Десислава Петрова 

Ел. поща: d.petrova@addproekti.com  

Съгласно т. 23 „Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване“, буква „з“ от Насоките за кандидатстване по процедурата, 

документите в подкрепа на иновативността на внедрявания продукт (стока или 

услуга) или процес, описан във Формуляра за кандидатстване могат да включват: 

“техническа документация, публикации, доклади, резултати от проведени 

тестове, изследвания, независими становища/оценки от компетентни 

организации, упражняващи своята основна дейност в приоритетното 

направление на тематичната област на ИСИС, в рамките на което ще бъде 

реализирана иновацията“. В случаите на представяне на независими 

становища/оценки и в изпълнение на условието да са „от компетентни 

организации, упражняващи своята основна дейност в приоритетното 

направление на тематичната област на ИСИС, в рамките на което ще бъде 

реализирана иновацията“, то становищата/оценките следва да бъдат подписани 

от официалния/те представител/и на компетентната организация, като бъде 

поставен и нейния печат. 

141.  10.02.2016 г. Здравейте, 

 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията” в случай на внедряване на иновативен 

производствен процес точките за опит на кандидата в изпълнение на 

дейности, сходни с дейностите, за които се кандидатства ще бъдат ли 

присъдени на кандидата в случай, че в Справка за иновационна дейност на 

предприятието през периода 2012-2014 е отбелязано „ДА“ в раздел Б1, т.1 

(за стока) или раздел Б1, т.2 (за услуга).   

Благодаря за отговора! 

 

Поздрави, 

 

Подател:  Цвета Миленова 

Ел. поща: milenova_cvety@abv.bg  

Както е видно от наименованието на критерий II.1 „Опит на кандидата в 

изпълнението на дейности, сходни с дейностите, за които се кандидатства 

(съгласно Справката за иновационна дейност на предприятието през периода 

2012-2014, подавана към НСИ)“ източник на проверка при оценката по критерия 

е информацията от Справката за иновационна дейност на предприятието през 

периода 2012-2014.  

В случаите, когато с проекта се внедрява иновативна стока, за да получат точки 

по критерия, кандидатите следва да са посочили в Справката за иновационна 

дейност, че са реализирали нова или значително усъвършенствана стока (раздел 

Б1, т.1).В случаите, когато с проекта се внедрява иновативна услуга, за да 

получат точки по критерия, кандидатите следва да са посочили в Справката за 

иновационна дейност, че са реализирали нова или значително усъвършенствана 

услуга (раздел Б1, т.2). 
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В случаите, когато с проекта се внедрява иновативен процес, за да получат точки 

по критерия, кандидатите следва да са посочили в Справката за иновационна 

дейност, че са внедрили нов или значително усувършенстван производствен 

метод (раздел В1, т.1). 

142.  10.02.2016 г. Уважаеми господине/госпожо, 

 

Тъй като все още нямаме отговор на отправени към Вас на 25.01.2016 г. 

въпроси, си позволявам да поставя пред вас въпросните казуси повторно. 

 

Въпрос 1 

 

Група от фирми има следната схема на Свързаност: 

 

Предприятие ТИ – 95 % Собственост на лицето Х – Малко предприятие 

 

Предприятие П – 95% Собственост на Предприятие ТИ и 5% на лицето Х– 

Голямо предприятие 

 

Предприятие ТП – 95% Собственост на Предприятие ТИ и 5% на лицето Х – 

Малко предприятие 

 

Предприятие УМ - 100% Собственост на Предприятие ТИ – Малко 

предприятие 

 

Съгласно критериите на Закона за МСП, фирмата „П“ има статут на голямо 

предприятие. Останалите фирми от групата, които са свързани предприятия 

сами по себе си, имат статут на микро или малки.  

 

Ако по ОПИК кандидатства фирма, различна от „ТИ“, тя със собствения си 

статут на МСП ли ще кандидатства, или ще се взема предвид свързаността и 

ще бъде със статут на голямо предприятие? 

 

Въпрос 2 

Съгласно т. 9 от Насоките за кандидатстване по BG16RFOP002-1.001 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, Безвъзмездната 

1. В случай, че кандидат по процедурата е кое да е от предприятията, посочени 

в запитването, то неговият статут се определя при вземане предвид на всички 

отношения на свързаност и партньорство съобразно разпоредбите на Закона за 

малките и средните предприятия (ЗМСП). Съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗМСП при 

изчисляване на данните по чл. 3 (средносписъчен брой на персонала, годишен 

оборот и/или стойност на активите) се взема предвид дали предприятието е 

независимо, дали e предприятие-партньор по смисъла на чл. 4, ал. 3, или е 

свързано предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 5 от ЗМСП. В допълнение 

съгласно чл. 4б, ал. 2 от ЗМСП „ако в две последователни финансови години 

предприятието превиши или слезе под границите по чл. 3, това се отразява на 

неговия статус на микро-, малко или средно предприятие“. Следователно 

статусът на кандидата се определя на база на последните две последователни 

финансови години, в които предприятието запазва посочените параметри по чл. 

3 от ЗМСП без промяна, при отчитане на отношенията с други предприятия 

(партньори и/или свързани предприятия). 

2. В случай, че „Предприятие П“ е кандидат по процедурата, който не покрива 

критериите за микро, малко и средно предприятие съгласно чл. 3 и чл. 4 от 

Закона за малките и средните предприятия и има статут на голямо предприятие с 

договорена по ОПРКБИ безвъзмездна финансова помощ в размер на 7 300 000 

лв., то изложената в запитването хипотеза относно максимално допустимия 

размер на безвъзмездната помощ за „Предприятие П“ като кандидат по 

настоящата процедура е коректна. Изискването, посочено в т. 9 от Насоките за 

кандидатстване по процедурата: „Безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата, заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна 

финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК, не може да надвишава 2 500 000 

лева за микро и малки предприятия, 5 000 000 лева за средни предприятия и 7 

500 000 лева за големи предприятия“ се отнася за предприятието-кандидат, а не 

за кандидата и предприятията, с които той образува група предприятия. 
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финансова помощ по процедурата, заедно с договорената за последните 

седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК, не 

може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия, 5 000 000 

лева за средни предприятия и 7 500 000 лева за големи предприятия. 

По ОПРКБИ фирма „П“ има усвоени 7 300 000. Това означава ли, че не може 

да кандидатства за повече от 200 000 по тази програма? Ограничението само 

за „П“ ли важи или за цялата група от предприятия? 

 

Предварително Ви благодаря. 

 

Подател:  Hristo Simeonov 

Ел. поща: hristo.simeonov@profilink.bg  

143.  10.02.2016 г. Здравейте, 

 

Бих искала да задам следния въпрос по обявената от Вас процедура за 

подбор на проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията“ по ОП Иновации и Конкурентоспособност 2014-

2020: 

В случай на кандидатстване по Елемент Инвестиции в случаите на режим 

Регионална инвестиционна помощ и ако искаме да внедрим иновативен 

продукт/услуга, който не сме произвеждали, но и решаваме да направим 

инвестицията (проекта) в друго място от обичайното за извършване на 

дейността, то тогава в проекта записваме диверсификация на продукцията на 

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

стопанския обект или създаването на нов стопански обект или и двете 

заедно? Възможно ли е да се комбинират също ако в резултат на въведен 

иновативен процес се внедри иновативен продукт в проекта да се запише 

едновременно диверсификация на продукцията на стопанския обект с 

продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект и 

основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански 

обект? 

Поздрави,  

 

Подател:  Светла Дряновска 

Ел. поща: svetla.drianovska@gmail.com 

Моля вижте разяснението на УО по Въпрос 122. 

mailto:hristo.simeonov@profilink.bg
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144.  10.02.2016 г. Здравейте, 

 

Днес присъствах на информационният ден във Варна, но нямах възможност 

да задам всички въпроси. Искам да попитам следните неща: 

Фирмата ми има 3 приключени финансови години (2013, 2014, 2015), но е 

регистрирана като земеделски производител. Ако си прекратя регистрацията, 

това би ли било проблем, при кандидатстване по програмата за внедряване 

на иновации, и би ли довело до отхвърляне на проектното предложение? 

 

Също така мога ли (и проблем ли е) да си сменя кода на икономическа 

дейност? Първите две години фирмата няма приходи и разходи (нулеви 

данъчни декларации) само през 2015 г. има търговска дейност, това би ли 

довело до отхвърляне на проектното предложение? 

 

Благодаря 

Поздрави 

 

Подател: Л. Дончев  

Ел. поща: lubo2806@gmail.com 

Съгласно критериите за допустимост на кандидатите по процедура (т. 11.1 от 

насоките за кандидатстване): „1) Допустими по настоящата процедура за подбор 

на проекти са само кандидати, които 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. 2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са 

само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2013, 

2014 и 2015г.)“. Във връзка с изложената в запитването Ви възможност за 

прекратяване на регистрацията на земеделски производител с цел постигане на 

съответствие с критериите за допустимост на кандидатите по процедурата, 

следва да имате предвид, че посочените две условия следва да бъдат 

кумулативно изпълнени, т.е. кандидатът следва да е търговец по смисъла на 

Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентно лице по смисъла 

на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо 

пространство и да има минимум три приключени финансови години (2013, 2014 

и 2015г.) при спазване и на всички останали критерии за допустимост на 

кандидатите. 

 

Както е посочено в т. 11.2 от Насоките за кандидатстване потенциалните 

кандидати не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна 

финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент 

на Комисията (ЕС) № 651/2014 и Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013 и 

по-конкретно ако: тяхната основна дейност или дейността, за която 

кандидатстват се отнася до:  

• сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 

1379/2013;  

• сектора на първично производство на селскостопански продукти;  

• сектора на преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните 

случаи:  

- когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата 

на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани 

на пазара от съответните предприятия; или 

- когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или 

изцяло на първичните производители;  

• сектор стоманодобив в случай на регионална помощ;  

• сектор въгледобив в случай на регионална помощ;  



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 

 
 

5 
 

№ Дата на 

получаване 

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от УО 

• сектор корабостроене в случай на регионална помощ;  

• сектора за производство на синтетични влакна в случай на регионална помощ;  

• сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура в случай на 

регионална помощ;  

• производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури 

в случай на регионална помощ.  

За да удостоверят, че не осъществяват основната си икономическа дейност в 

горепосочените недопустими сектори, кандидатите следва да представят към 

проектните предложения актуално Удостоверение за код на основната 

икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт (въз 

основа на данни за 2015 г.). 

Относно промяната на кода на основната икономическа дейност, следва да имате 

предвид, че правилата за класифициране на икономическата дейност на 

предприятията, прилагани от Националния статистически институт са подробно 

описани в Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008), Раздел 

„Методологични бележки“ – Приложение У към Насоките по процедурата. 

Съгласно КИД – 2008: „основна дейност на статистическата единица е дейността, 

която допринася най-голям дял в общата добавена стойност на тази единица“. 

Ако единицата изпълнява дейности само в две различни позиции на КИД-2008, 

винаги ще има една дейност, която формира повече от 50 % от общата добавена 

стойност, с изключение на случая когато и двете дейности имат еднакъв дял от 

по 50 %. Дейността представляваща повече от 50 % от добавената стойност е 

основна за единицата и определя нейното класифициране по КИД-2008. 

…Единиците могат да променят своята основна дейност изведнъж или 

постепенно през определен период от време поради различни причини – 

влиянието на сезонни фактори, управленски решения и др…За да се избегнат 

тези резки промени, когато една единица извършва две дейности, формиращи 

еднакъв дял (50 %) от добавената стойност, се прилага т. нар. „правило за 

стабилност“. Според това правило основната дейност на единицата се променя, 

когато текущата й основна дейност формира по-малко от 50 % от добавената 

стойност в продължение на повече от две години.“ 

145.  10.02.2016 г. Здравейте, 

 

Във връзка с процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.001 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, моля за разяснение 

по следния въпрос: 

Както е посочено в т. 13.2 и т. 14.3 от Насоките за кандидатстване, недопустими 

по процедурата са дейностите и съответно разходите за закупуване или наемане 

на транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията в Приложение Ч. 

Същото приложение указва и че: „за целите на настоящата процедура не 

представляват транспортни средства машини и съоръжения, които се придвижват 
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Сред приоритетните направления в тематична област „Мехатроника и чисти 

технологии“ от ИСИСИ е изведено и „Чисти технологии с акцент върху 

транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно 

разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, 

водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии 

и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства 

в други производства)“ 

От друга страна, като недопустими разходи съгласно т. 14.3 от насоките за 

кандидатстване са посочени „Разходи за закупуване или наемане на 

транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията в Приложение Ч“ 

 

В приложение Ч фигурира следният текст „За целите на настоящата 

процедура не представляват транспортни средства машини и съоръжения, 

които се придвижват само на територията на предприятието или се 

използват за вътрешно технологичен транспорт, при условие, че не се 

придвижват по пътищата.” 

 

На база горепосочените формулировки, следва ли да разбираме, че ако 

дадено предприятие планира да закупи електрически превозни средства в 

рамките на проекта, то те не трябва да напускат пределите на предприятието, 

съответно електрически превозни средства с цел реализиране на 

дистрибуторска дейност са недопустими по настоящата процедура? 

 

Благодаря предварително! 

 

Подател:  Biser Lazarov 

Ел. поща: lazarov.biser@gmail.com 

само на територията на предприятието или се използват за вътрешно 

технологичен транспорт, при условие, че не се придвижват по пътищата“.  

Цитираното приоритетно направление „чисти технологии с акцент върху 

транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение 

на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани 

модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване 

на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства)“ на 

тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ е сред допустимите 

направления, в рамките на които следва да се осъществи пазарна реализация на 

продукт (стока или услуга) или внедряване на процес. Закупуването на 

електрически превозни средства само по себе си не е достатъчно един проект да 

попада в приоритетното направление. 

Предвид изложеното и въз основа на съдържаща се в запитването информация, 

следва да се има предвид, че дейностите за придобиване на „електрически 

превозни средства“ биха се считали за допустими само в случай, че същите 

представляват дейност за придобиване на ново оборудване, необходимо за 

внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или 

процес (т. 13.1 от Насоките за кандидатстване), придвижват се само на 

територията на предприятието или се използват за вътрешно технологичен 

транспорт, при условие че не се придвижват по пътищата (т.е. те не трябва да 

бъдат регистрирани по Закона за движението по пътищата), като са спазени и 

всички останали изисквания за допустимост на дейностите и разходите по 

процедурата.  

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно това доколко един 

разход е допустим ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия 

орган, която ще разполага с цялата специфична информация относно проектно 

предложение.  

 

 

 

146.  11.02.2016 г. Здравейте, 

по повод на отворената за кандидатстване процедура за подбор на проекти 

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“ бих искал да задам следния въпрос: 

Закупуването, в рамките на елемент А „Инвестиции“, на лабораторни и 

Съгласно т. 13.1 от Насоките за кандидатстване по процедурата, допустими са 

проекти, включващи по Елемент А „Инвестиции“ дейности за придобиване на 

ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния 

продукт (стока или услуга) или процес. В случай, че посочената в запитването 

„лабораторни и контролно-измервателни уреди и апаратура“ представялват 
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контролно-измервателни уреди и апаратура ще се счита ли за допустима 

дейност съгласно подточка II, т.13.1. Допустими дейности от Насоките за 

кандидатстване по процедурата при положение, че същите са описани и 

обосновани като оборудване необходимо за внедряване в производството на 

иновативния продукт, предмет на проектното предложение. 

 

Предварително благодаря за предоставения отговор. 

 

Подател:  Юлия Петрова 

Ел. поща: smart_projects@abv.bg 

оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния 

продукт, то дейността за придобиването му ще се счита за допустима при 

спазване и на всички останали критерии и изисквания за допустимост на 

дейностите и разходите по процедурата. 

Отделно следва да имате в предвид, че по елемент „Услуги“ са предвидени 

разходи за „Помощни услуги в подкрепа на иновациите“, сред които се включват 

и : 

-разходи за осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни 

продукти, процеси или услуги, като например: услуги за провеждане на 

изследвания, измервания и изпитвания и др.. С оглед на спецификата на 

процедурата, допустимо е ползването на определени услуги, извършвани от 

лабораториите, а не наемането на лаборатории от кандидата за определен период 

от време. 

 

 

147.  11.02.2016 г. Здравейте, 

 

във връзка с кандидатстване по схема за БФП BG16RFOP002-1.001 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, моля да уточните: 

В отговор на въпрос №18/07.01.2016г. е цитирано тълкуване на 

Европейската комисия, във връзка с въпроси на държави-членки относно 

определянето на обхвата на „едно и също предприятие“ (съгласно чл. 2, пар. 

2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013) в платформата ECN-ET, в случай че 

физическото лице не действа като икономически субект (т.е. предлага стоки 

и услуги на пазара), то условията на определението за „едно и също 

предприятие“ не са изпълнени и пресмятането за максимално допустимия 

размер на минимална помощ се извършва отделно за всяко предприятие. 

 

Въпрос: Дали това тълкуване се прилага и при попълване на Декларацията за 

обстоятелствата по чл.3 и чл. 4 от ЗМСП и по-точно дали в случай че чрез 

физическо лице, което е съдружник/акционер в различни предприятия, са в 

сила единствено следните критерии: 

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите 

или съдружниците в друго предприятие; 

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството 

от членовете на административния, управителния или надзорния орган на 

Кандидатите по процедурата следва да имат предвид, че разяснението на УО по 

Въпрос 18 се отнася и прилага единствено по отношение на понятието „едно и 

също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 

Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от 

Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“ и 

във връзка с определяне на максималния размер на помощта (при избран режим 

„de minimis“ по Елемент А „Инвестиции“ и/или по Елемент Б „Услуги“ от 

настоящата процедура) за едно и също предприятие заедно с другите получени 

минимални помощи, който не може да надхвърля левовата равностойност на 200 

000 евро за период от три бюджетни години. 

Определянето на категорията (статуса) на предприятията и декларирането му 

чрез попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

малките и средните предприятия (ЗМСП) се извършва при спазване на 

разпоредбите на ЗМСП. Съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗМСП при изчисляване на 

данните по чл. 3 (средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и/или 

стойност на активите) с оглед определяне статуса на предприятието, се взема 

предвид дали то е независимо, дали e предприятие партньор по смисъла на чл. 4, 

ал. 3, или е свързано предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 5 от ЗМСП. Съгласно 

чл. 4, ал. 8 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), предприятия, 

осъществяващи някое от отношенията по чл. 5 от ЗМСП, чрез физическо лице 
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друго предприятие; 

и не действа като икономически субект (т.е. предлага стоки и услуги на 

пазара), трябва да се определят като свързани предприятия или 

"предприятия-партньори", същите тези дружества ? 

 

Благодаря, 

 

Подател:  Стоян Динев 

Ел. поща: bizconsult.bg@gmail.com 

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. Посочената разпоредба на 

ЗМСП се прилага без оглед на това дали физическото лице действа или не като 

икономически субект. 

148.  11.02.2016 г. Уважаеми господине/госпожо,  

 

Във връзка с условията за кандидатстване по процедура за безвъзмездна 

помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятия“, моля да дадете разяснения относно изискването: 

„Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства 

по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, 

който получава помощта….“, както следва: 

Въпрос: Кандидат Х предвижда да създаде нов стопански обект на 

територията на северозападна България. За целите на новата иновативна 

услуга, компанията се нуждае от измервателни устройства, които се поставят 

на територията на клиенти и които устройства подават данни към 

новосъздаден мониторингов център на кандидата. Измервателните 

устройства се предвижда да са собственост на кандидата, да са закупени със 

средства по проекта, да са заприходени като активи в дружеството кандидат, 

но физически да бъдат инсталирани поетапно в обекти на клиенти на 

територията на северозападна България. Съгласно дефиницията за стопански 

обект „стопански обект обхваща и мястото/местата, където съответното 

предприятие осъществява дейността/дейностите си“. Моля да уточните, дали 

територията на клиента представлява стопански обект на кандидата, имайки 

предвид, че измервателните устройства ще се поставят на територията на 

клиента с цел подаване на данни към мониторингов център в нов стопански 

обект на кандидата на територията на Северозападна България. 

Устройствата представляват основен носител на иновацията и без тях не е 

възможно предоставянето на иновативната услуга.  

 

Благодаря предварително,  

Съгласно т. 14.2 от Насоките за кандидатстване „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, 

получаващо помощта, както и да останат свързани с проекта, за който е 

предоставена помощта, за срок от минимум пет години или три години в случай 

на МСП“. Доколкото понятието „стопански обект“ обхваща  мястото/местата 

(площ, терен и др.), икономическата обособеност в дейността на предприятието, 

където то осъществява дейността/дейностите си, съгласно определението за 

„място на изпълнение на проекта, посочено в  приложение Ч, (напр. произвежда, 

изработва, съхранява или обработва стоки/продукти или съответно предоставя 

услуги) съобразно спецификата на дейността си, и в случай че посочените в 

запитването Ви „измервателни устройства“ се предвижда да бъдат поставени на 

„територията на клиента“, представялваща конкретното място/места на 

предоставяне на иновативната услуга, внедрявана по проекта, то ще се счита, че 

посоченото не противоречи на изискването активите, придобити със средства по 

проекта да се използват единствено в стопанския обект, който получава 

помощта. 

 

 

mailto:bizconsult.bg@gmail.com
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Подател:  Вяра Илиева 

Ел. поща: viara.ilieva@outlook.com 

149.  11.02.2016 г. Здравейте, 

Управител на фирма Ай Ти Партньор ЕООД с адрес на управление - 

гр.Шумен. Имаме намерение да участваме като бенефициент за оперативна 

програма "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и бих 

желал да задам следните въпроси: 

 

Въпрос 1: 

Иновативния продукт, който желаем да внедрим е облачна структура 

софтуер, който ще се тества, инсталира и в последствие работи на закупен 

хардуер (ДМА) в колокационен център в София. 

Въпросът ми е, къде се счита географския район на инвестицията - СИР 

(спрямо седалището на компанията), ЮЗР (спрямо мястото на колокиране на 

ДМА и недълготрайния материален актив - софтуера)? 

 

Въпрос 2: 

Ако към момента на подаване на проектната документация е налице 

подадено заявление за полезен модел в патентно ведомство, какъв е риска в 

случай, че полезния модел бъде отхвърлен от Патентното ведомство: 

- преди финалния отчет по програмата? 

- след финалния отчет по програмата? 

 

Въпрос 3: 

Какво ще се случи, ако след внедряване на иновацията не бъде достигнат 

планирания в проектното предложение процент възвращаемост на 

инвестициите?  

Пример: при зададен разчет 25% средна годишна възвращаемост се отчете 

реално 18%. 

 

Благодаря ви предварително за отговорите. 

Поздрави, 

 

Подател: Plamen Dimitrov 

Ел. поща: plamen@it-partner.bg  

1. За целите на настоящата процедура, „мястото на изпълнение на проекта“ е 

„мястото на физическото осъществяване на инвестицията“ (съгласно 

определението, представено в Приложение Ч към Насоките за кандидатстване). В 

конкретния случай мястото на изпълнение на проекта е мястото, на което се 

предвижда доставката, инсталирането и поддържането на посочените в 

запитването дълготрайни материални и нематериални активи.  

2. В случай че на етап кандидатстване кандидатът е представил заявка за 

полезен модел, придобиването на свидетелство за регистрация на полезен модел 

по отношение на представената заявка следва да бъде осъществено в рамките на 

срок от 3 години след приключването на проекта. Придобиването на посочения 

защитен документ по отношение на представената заявка е изрично условие за 

признаване допустимостта на всички разходи, свързани с изпълнението на 

проекта. В случай че не придобие свидетелство за регистрация на полезен модел 

в рамките на срок от 3 години след приключването на проекта, бенефициентът 

следва да възстанови предоставените му от Управляващия орган средства със 

съответната законова лихва. Посоченото изискване е изрично указано в т. 13.1 от 

Насоките за кандидатстване по процедурата и е регламентирано в чл. 7.10 от 

образеца на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (Приложение К към Насоките по 

процедурата). 

3. Съгласно насоките за кандидатстване по настоящата процедура не се 

предвиждат санкции за бенефициента в случай, че след внедряване на 

иновацията не бъде постигната планираната вътрешна норма на възвращаемост 

на инвестициите. Независимо от това, кандидатите по процедурата следва да 

имат предвид, че съгласно член 1, т.1.1 от Общите условия към финансираните 

по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Приложение Л), 

бенефициентът е длъжен да изпълни проекта, съобразно описанието, съдържащо 

се в него, и с оглед изпълнение на предвидените цели. 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 
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№ Дата на 

получаване 

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от УО 

150.  11.02.2016 г. Здравейте, 

 

Новосъздадена фирма сме от ЮИР. Разработваме софтуерен иновационен 

продукт с персонал позициониран физически в СИР. Въпросът ми е, в кой 

район се счита за направена иновацията - ЮИР или СИР? 

 

Поздрави, 

 

Подател: Пламен Димитров 

Ел. поща: pdimitrov@gmail.com 

Моля вижте разяснението на УО по Въпрос 149, т.1. 

 

151.  11.02.2016 г. Здравейте, 

 

бихме искали да кандидастваме по процедура BG16RFOP002-1.001 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, но имаме 

затруднения като какво да посочим предприятието при попълването на 

електронният формуляр в ИСУН. Предприятието само по себе си е средно 

предприятие на база на определените икономичести показатели. 

Същевременно чрез други две свързани предприятие то е голямо 

предприятие. 

При това положение като какво трябва да го посочим в ел. формуляр? 

 

Поздрави:  

 

Подател: Лейла Панова 

Ел. поща: logistics@tremol.bg 

В т. 2 „Данни за кандидата“ в полето „Категория (статус) на предприятието“ от 

електронния Формуляр за кандидатстване, кандидатите следва да посочат 

категорията на предприятието, определена съгласно разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 

от Закона за малките и средните предприятия. Съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗМСП при 

изчисляване на данните по чл. 3 (средносписъчен брой на персонала, годишен 

оборот и/или стойност на активите) с оглед определяне статуса на 

предприятието, се взема предвид дали то е независимо, дали e предприятие 

партньор по смисъла на чл. 4, ал. 3, или е свързано предприятие по смисъла на 

чл. 4, ал. 5 от ЗМСП. 

Категорията на кандидатите, посочена в т. 2 от Формуляра за кандидатстване 

следва да съответства на категорията, посочена в Декларацията за 

обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. В конкретния случай и ако 

предприятието-кандидат при отчитане на обстоятелствата на свързаност 

съгласно чл. 4, ал. 5 от ЗМСП е голямо предприятие, както е посочено в 

запитването, то този статус (на голямо предприятие) следва да бъде посочен 

както в Декларацията по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, така и в т. 2 от електронния 

Формуляр за кандидатстване.  

 

 


