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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 март 2020 г. 

92.  14.03.2020 Здравейте, 

Съгласно условията на процедурата, в случай на „регионална инвестиционна 

помощ“ са недопустими дейности свързани с производство и дистрибуция на 

електроенергия и енергийните инфраструктури. Съгласно определението, дадено 

в Приложение 15 от пакета документи по процедурата "под производство и 

дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури" следва да се 

разбират инвестиции, насочени към сектор D “Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ съгласно КИД-2008". 

От друга страна, в условията за кандидатстване е посочено, че "Когато 

кандидатът упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в 

допустими сектори по настоящата процедура, безвъзмездната помощ по тази 

процедура се предоставя само за дейностите в допустимите сектори, като 

кандидатът (бенефициентът) следва да води отделна счетоводна отчетност по 

отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка 

дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в 

недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена 

по настоящата процедура 

В тази връзка, молим за следното разяснение: 

Средно предприятие желае да кандидатства по процедурата, като дейностите по 

Елемент А се изпълняват при условията на режим „Регионална инвестиционна 

помощ“, а дейностите по Елемент Б при условията на режим „Консултантски и 

помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“. 

 

През 2018г. основната икономическа дейност на предприятието е "Разпределение 

на газообразни горива по газоразпределителните мрежи" с код 35.22 по КИД-

2008. За същата 2018г, предприятието има "допълнителна икономическа дейност 

- "Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали" с код 47.30 

по КИД-2008. 

 

С оглед нетните приходи от продажби за 2019г., се очаква за 2019г. основната 

икономическа дейност на предприятието да бъде "Търговия на дребно с 

автомобилни горива и смазочни материали" с код 47.30 по КИД-2008, а 

допълнителната икономическа дейност - "Разпределение на газообразни горива 

по газоразпределителните мрежи" с код 35:22 по КИД-2008. 

 

При така описаната хипотеза и с оглед условията за кандидатстване, правилно ли 

1. и 2. Следва да имате предвид, че съгласно Условията за кандидатстване при 

проекти, които ще се изпълняват при условията на режим „регионална 

инвестиционна помощ“, кандидатите не могат да участват в процедурата и да 

получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните 

режими съгласно чл.1, пар. 3 на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и по-

конкретно, ако основната икономическа дейност, или дейността, за която 

кандидатстват, се отнася до производство и дистрибуция на електроенергия и 

енергийните инфраструктури. За целите на процедурата под производство и 

дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури следва да се 

разбира: 

-инвестиции, насочени към сектор D “Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ съгласно КИД-2008 и 

- инвестиции в системи, които произвеждат енергия, вкл. и за собствено 

потребление. 

От друга страна, за удостоверяване на изискванията по отношение на основната 

икономическа дейност, Оценителната комисия ще извършва служебна проверка 

въз основа на данни, предоставени от НСИ. В случай че след проверката се 

установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност 

на кандидата за 2018 г. е недопустим, проектното предложение се отхвърля. 

Доколкото, видно от информацията в запитването кандидат е с основна 

икономическа дейност за 2018 г.: "Разпределение на газообразни горива по 

газоразпределителните мрежи" с код 35.22 по КИД-2008 (който попада към 

сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и 

на газообразни горива“), то предприятието е недопустим кандидат по 

процедурата на посоченото по-горе основание. 

Допълнително, кандидати с посочената основна икономическа дейност за 2018 г.: 

"Разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи" с код 

35.22 по КИД-2008 са допустими при режим de minimis по елемент А 

„Инветиции“ при спазване на всички останали изисквания и ограничения, 

залегнали в Условията за кандидатстване. 
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е разбирането ни, че: 

1. Предприятието би било недопустим кандидат, в случай че дейностите по 

елемент А са свързани с инвестиции, насочени към "Разпределение на 

газообразни горива по газоразпределителните мрежи" с код 35:22 по КИД-2008? 

 

2. Предприятието би било допустим кандидат, в случай, че дейностите по 

елемент А са свързани с инвестиции, насочени към "Търговия на дребно с 

автомобилни горива и смазочни материали с код 47.30 по КИД-2008 и 

кандидатът (бенефициентът) води отделна счетоводна отчетност по отношение 

на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да 

гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори 

да не се ползват от безвъзмездната помощ? 

93.  14.03.2020 Здравейте, 

 

Във връзка с така създалата се сутуация и обявяването на извънредно положение 

в страната, което възпрепятства работата на голяма част от предприятията, 

включително и работата с различни държавни институции, което оказва пряко 

влияние върху подготовката и събирането на необходимите за кандидатстване 

документи, например оферти от производители и доставчици, предвиждате ли да 

удължите срока за кандидатстване?  

Смятам, че е уместно подобно удължаване, с оглед безпрепятствено 

кандидатстване на заинтересованите компании по процедурата. 

УО на ОПИК следи внимателно ситуацията с обявеното извънредно положение в 

страната, свързано с разпространението на вируса COVID-19. На този етап не е 

постъпвала информация за възпрепятстване работата на държавни институции 

и/или невъзможност на прозиводители и доставцичи да предоставят оферти, 

което от своя страна да оказва пряко влияние при подготовката на проектните 

предложения по процедурата. 

В тази връзка бяха публикувани Указания на УО на ОПИК във връзка с 

обявяването на извънредно положение на територията на страната- 

http://opic.bg/news/ukazaniya-na-uo-na-opik-vv-vrzka-s-obyavyavaneto-na-izvnredno-

polozhenie-na-teritoriyata-na-stranata.  

Следва да имате предвид, че пандемичната обстановката е динамична и в случай 

на необходимост потенциалните кандидати ще бъдат уведомини чрез страницата 

на ОПИК за промени, засягащи условията за кандидатстване. 

94.  17.03.2020 Здравейте, 

 

Имам следния въпрос по процедурата за кандидатстване: 

 

Дружеството ООД се представлява от две физически лица. Едното от тях е 

Управител на ООД и има електронен подпис. Възможно ли е второто физическо 

лице да даде пълномощно на Управителя за подписване на документите за 

кандитастване при подаването им в ИСУН 2020? 

 

Поздрави 

От представената във въпроса информация не става ясно дали двете физически 

лица представляват само заедно или могат и поотделно да представляват 

дружеството. 

В случай че дружеството може да се представлява поотделно от двете лица, то 

тогава, за да бъде подадено проектното предложение електронно чрез ИСУН 

2020, е достатъчно същото да бъде подписано с валиден КЕП към датата на 

кандидатстване от едно от тези две лица с право да представляват кандидата. 

В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко 

физически лица, проектното предложение се подписва от всяко от тях при 

подаването. 

Проектното предложение може да бъде подадено и от упълномощено лице, като 

съгласно Условията за кандидатстване по процедурата пълномощно за подаване 

на проектното предложение с КЕП се попълва, датира и подписва на хартиен 

носител от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато 

кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват 

данните и пълномощното се подписва от всяко от тях. В тази връзка, в случай че 

дружество ООД се представлява заедно от двете физически лица е необходимо 

http://opic.bg/news/ukazaniya-na-uo-na-opik-vv-vrzka-s-obyavyavaneto-na-izvnredno-polozhenie-na-teritoriyata-na-stranata
http://opic.bg/news/ukazaniya-na-uo-na-opik-vv-vrzka-s-obyavyavaneto-na-izvnredno-polozhenie-na-teritoriyata-na-stranata
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пълномощното да бъде попълнено, датирано и подписано на хартиен носител от 

всяко от тях. 

След попълването, подписването и поставянето на дата на хартиения носител,  

пълномощното следва да се сканира и да се прикачи в ИСУН 2020. От текста на 

пълномощното следва да става ясно, че лицето/лицата с право да представляват 

кандидата упълномощават пълномощника да подаде от тяхно име проектното 

предложение, както и че лицето е било упълномощено да представлява 

кандидата към датата на кандидатстване. 

Следва да имате предвид, че документът не е задължителен за всички кандидати, 

а се изисква в случай че кандидатите желаят да упълномощят лице, което не е 

официален представител на предприятието да подаде проектното предложение с 

КЕП. 

95.  17.03.2020 Здравейте, 

Моля за отговор на следните въпроси: 

 

Въпрос 1: Съгласно критерий 2. Новост на подкрепяната иновация, максимален 

брой точки се получават ако проектът покрива всички посочени хипотези, 

включително: Внедряването на иновацията по проекта ще позволи на кандидата 

да реализира на пазара нов или значително усъвършенстван продукт/услуга 

(спрямо предлаганите от него на пазара до сега) със значително подобрени 

характеристики. Един от източниците на проверка е посоченото в т. 8 

Индикатори, където съгласно условията, индикаторите Брой предприятия, 

подпомогнати да въведат нови за предприятието продукти и Брой предприятия, 

подпомогнати да въведат нови за пазара продукти, са приложими само за 

проекти, внедряващи продуктова иновация. 

 

В тази връзка, ще бъде ли приет за покрит този подкритерий, ако по проекта се 

предвижда внедряване на иновация в бизнес процесите, която от своя страна ще 

позволи на кандидата да реализира нов или значително усъвършенстван продукт, 

при все че това е описано и обосновано в т. 11 „Допълнителна информация 

необходима за оценка на проектното предложение“, но няма да са попълнени 

неприложимите за процесна иновация индикатори Брой предприятия, 

подпомогнати да въведат нови за предприятието продукти и Брой предприятия, 

подпомогнати да въведат нови за пазара продукти. 

 

Въпрос 2: В проекта се предвижда да се внедри иновация, която е разработена от 

трети лица, за което е сключен договор за лицензия на изобретение. Този договор 

е вписан в Българското патентно ведомство по надлежния ред, за което имаме 

потвърждение. В лицензионния договор изобретението като предмет на 

интелектуална собственост е идентифицирано с подадената заявка за патент, тъй 

като към датата на сключване на този договор изобретението е било все още в 

експертиза. Понастоящем има вече издаден патент от Българското патентно 

ведомство, но не е променян лицензионният договор, тъй като той е за 

изобретението като предмет на интелектуална собственост като цяло, независимо 

1. При внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство 

на стоки и предоставяне на услуги, при която е наличен като резултат и 

внедряването на нов или значително усъвършенстван продукт/услуга (което е 

видно и обосновано във Формуляра за кандидатстване), ще е изпълнено 

изискването „Внедряването на иновацията по проекта ще позволи на кандидата 

да реализира на пазара нов или значително усъвършенстван продукт/услуга 

(спрямо предлаганите от него на пазара до сега) със значително подобрени 

характеристики“. В тази хипотеза напрактика е налице нов или значително 

усъвършенстван продукт/услуга за предприятието, поради което следва да се 

попълнни и индикатора „Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за 

предприятието продукти“ от Формуляра за кандидатстване. 

Съответно проектното предложение следва да бъде оценено със съответния брой 

точки по посочения подкритерий от критерий 2 „Новост на подкрепяната 

иновация“ от раздел I на техническата и финансова оценка, когато е налице 

съответната обосновка във Формуляра за кандидастване. 

Допълнително, моля, запознайте се със становище на УО на ОПИК по въпроси № 

80 и 87. 

2. За да получи проектното предложение максимален брой точки по критерий I.1 

„Степен на защита на подкрепяната по проекта иновацията“ е необходимо 

подкрепяната по проекта иновация да е защитена с валиден патент за 

изобретение към датата на кандидатстване.  

По отношение на лицензионният договор, с който се разрешава използването на 

съответния обект на интелектуална собственост (патент за изобретение, 

свидетелство за регистрация на полезен модел) се извършва служебна проверка, 

когато е налична 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) и когато той е издаден от Патентно 

ведомство на Република България. При невъзможност за извършване на 
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каква е защитата му. Моля да потвърдите, че ако се представи патента за 

внедряваната по проекта иновация и лицензионния договор, който е сключен 

преди да излезе самия патент, проектът би получил максималните точки по 

критерий Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация. 

Благодаря! 

служебна проверка, Оценителната комисия ще изиска от кандидатите 

предоставяне на тези документи. От извършената служебна проверка или от 

представените документи следва да се удостовери доколко подкрепяната по 

проекта иновация е защитена с валиден патент за изобретение/ валидно 

свидетелство за регистрация на полезен модел. 

96.  17.03.2020 Уважаеми Дами и Господа, 

моля за Вашите отговори и разяснения на следния въпроси по процедура 

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи 

предприятия“: 

Предприятие разполага с валиден патент, относно метод за закаляване на 

стоманени топки (използвани за минната и рудодобивната индустрия) и 

инсталацията за осъществяването му. С въвеждането на този метод ще се 

подобрят качествените характеристики на стоманените топки, които ще се 

произвеждат. Но е важно да се уточни, че закаляването все пак е само част от 

целия цикъл на производство на стоманените топки (в патентното описание е 

описана само тази част от цикъла и съответната инсталация). Преди да се стигне 

до закаляването, тези топки трябва да се произведат и са необходими предходни 

модули към цялостната производствена линия: прътоподаващо устройство (в 

случая от там се подават металните пръти, които са суровината за 

производствения процес); индукционен нагревател; ролганг, по който нагретият 

прът се подава в пресножица; валцоваща преса; елеватор и след това се стига до 

инсталацията за закаляване (защитена с валиден патент!), което е и иновацията в 

случая и придава добавената стойност на крайната продукция (стоманените 

топки), които стават по-твърди и по-износоустойчиви. 

 

Въпросът в случая е, допустим разход по процедурата ли са останалите модули 

от производствената линия, които не са свързани със закаляването на 

стоманените топки? 

Сама по-себе си инсталацията за закаляване не може да произведе крайният 

продукт, а е само съставна част/стъпка от цялостния производствен процес на 

стоманените топки за мелници, които се използват в минната и рудодобивната 

индустрия. 

Благодаря предварително за отделеното време! 

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 

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. 

Доколкото вследствие на патентованият метод за закаляване на стоманени топки 

е налице нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който 

значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието 

и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в 

употреба от предприятието (процес), то дотолкова и проекта ще е допустим по 

процедурата. 

От друга страна и в случай, че проекта не води до продуктова иноваци и той е 

насочен към иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и 

предоставяне на услуги (т.е. производствен метод), то по процедурата биха били 

допустими само дейностите/разходите, които са свързани пряко с този метод (на 

закаляване), а не всички разходи свързани с производството на стоманените 

топки.  

Също така, необходимо е да се уточни, че в запитването не 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 
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предложение. 

97.  18.03.2020 Здравейте, 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на 

иновации от съществуващи предприятия“ имам следните въпроси: 

1. Биха ли се присъдили точки по критерий "Надграждане на резултати по 

програми за финансиране на иновации“ ако внедряваната по проекта иновация 

надгражда резултати по приключил проект, финансиран по Шеста рамкова 

програма, но бенефициент на съответния проект НЕ Е дружеството кандидат по 

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи 

предприятия“, а е първоначалният заявител на патента, с който е защитена 

внедряваната по проекта иновация. Този патент към настоящия момент е 

собственост на дружеството кандидат по процеурата. 

В допълнение може да бъде предоставен „Сключен договор по съответната 

Рамкова програма, придружен с документ за финално плащане по съответния 

проект” от дружеството изпълнявало проекта по Шеста рамкова програма. 

2. Във връзка с критерия "Придобити права по индустриална собственост", ако 

управителят на дружеството кандидат е вписан като автор на полезен модел, към 

документите за кандидастване следва ли да се представи "Проучване за правен 

статус" издадено от Патентно Ведомство на Република България или проверката 

се извършва само по служебен път. 

С уважение, 

1.  За да бъдат присъдени максимален брой точки покритерий III.3 „Надграждане 

на резултати по програми за финансиране на иновации“ е необходимо да е 

изпълнена хипотезата вписана в него, а именно проектното предложение да 

включва надграждане на резултати, постигнати от кандидата по Рамковите 

програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint Undertaking). Доколкото, видно от запитването 

кандидатът по процедурата не надгражда резултати, постигнати от него (а от 

друго предприятие, което е било бенефициент по Шеста рамкова програма), то 

проектното предложение няма да изпълни подкритерия „проектното 

предложение включва надграждане на резултати, постигнати от кандидата по 

Рамковите програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint Undertaking)“. 

2. В случай че проучването за правен статус се издава от Патентно ведомство на 

Република България ще бъде извършена служебна проверка, когато е налична 

съответна информация и описание в  т. 11.4 „Права по индустриална 

собственост“ 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. 

 

 


