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1. В рамките на допустимите разходи е записано следното тълкувание Правото на ползване на активите се упражнява от РИЦ, който е собственик
на тези активи. Цялото оборудване, придобито по проекта и
научноизследователската инфраструктура, трябва да бъдат разположени на
едно и също място или на повече от едно място, но в рамките на
територията на населеното място, където се намира РИЦ.

1. И двете изисквания – за разположение на оборудването, придобито по
проекта и научноизлседователската инфраструктура, на едно и също място или
на повече от едно място – се отнасят до населеното място, където се намира
РИЦ. Посоченият подход ще гарантира постигане на максимална ефективност
и ефикасност при функционирането на РИЦ, чрез засилване на взаимовръзката
и улесняване използването на ресурсите на регионалния иновационен център.

В този контекст нашето желание е да създадем РИЦ в рамките на гр.
Пловдив (администриране и управление), но сам по себе си гр. Пловдив е
изключително териториално ограничен и към него почти липсват свободни
територии за разгръщането на инвестициите, в мащаба в който желаем да
реализираме в рамките на кандидатстването ни за РИЦ. Самата специфика
на инвестициите изисква наличието на по-големи площи/ терени за
реализирането на заложеното оборудване. Подобни терени се намират в
съвсем близост до територията на града – в рамките на 15 км., напр. Община
Марица, Община Родопи, Община Раковски и др. При създалата се ситуация
как ще бъде тълкувано горепосоченото изискване? Възможно ли е известно
разширение на периметъра, в който ще могат да бъдат разположени
активите?

В този смисъл е недопустимо разделянето на местоположението на РИЦ и на
принадлежащата му научноизследователската инфраструктура. Ако кандидатът
счита, че научноизследователската инфраструктура не може да бъде
разположена в гр. Пловдив, тогава и РИЦ (администриране и управление)
трябва да бъде разположен при нея (напр. в община Марица, община Родопи,
община Раковски и др.).

2. При условие, че ЗЮЛНЦ изключва цели извън идеалните, същевременно
финансовият принос е правно ирелевантен при учредяването на такава
организация, как това се вписва в изискванията за определяне на
финансовия принос, условията за достъп, редът за уреждане на
имуществените отношения при възникване на сдружението, прекратяването
на членството, които да бъдат заложени в устава на новото ЮЛНЦ. Моля за
разяснение. Това не означава ли, че само нова фирма отговаря на тези
изисквания?
1. Кой от двата документа е с приоритет – Условията за кандидатстване или
Разясненията по тях?
Въпросът произтича от съществуващата съдебна практика, включително на
Върховния административен съд, която не приема Разясненията като
обвързващи Управляващия орган, ако са в противоречие с нормативен акт
или документ с по-голяма тежест.
2. Кое от следните две твърдения е с приоритет:

2. Законът за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) не поставя
никакви ограничения към съдържанието на устава на сдружението, а само
определя минималната информация, която задължително трябва да включва
(чл. 20). В тази връзка, Управляващият орган не намира ограничение за
вписване в устава на сдружението на изброените в т. 24 (н) от Условията за
кандидатстване задължителни за допустимостта на кандидата обстоятелства, а
именно: „разпределението на правата и задълженията на членовете му,
финансовия принос на членовете по проекта, мястото на разположение на
придобитото оборудване, отворения достъп за използването му и реда за
уреждане
на
имуществените
отношения
при
възникване
на
сдружението/дружеството, при прекратяване на членство, както и при
постъпване на нови членове на РИЦ“.

1. Моля вижте Разяснението на УО на ОПИК на въпрос № 20.1.
2. Моля вижте Разяснението на УО на ОПИК на въпрос № 20.1.
Допълнително, в т. 7 „Индикатори“ от Условията за кандидатстване е посочено,
че проектните предложения по настоящата процедура следва задължително да
имат принос към постигането на индикатора за резултат „Публични разходи за
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а) твърдението в подточка 2) от т. 11.1 от Условията за кандидатстване,
според което „допустими за финансиране по настоящата процедура за
подбор на проекти са само кандидати, които включват минимум 3 (три)
юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентни
лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство, които са извършвали икономическата си
дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 2017 и
2018 г.“, според което твърдение може да се заключи, че допустим за
финансиране е и проект на кандидат, които включва повече от едно
юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон и
осъществявали дейността си през 2017 и 2018 г. в BG411 област София
(столица) в случай, че проектът ще се изпълнява на територията на
Югозападния район на планиране, но в някоя от другите области от
него, тъй като тези юридически лица са извършвали икономическата си
дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 (BG41
Югозападен район на планиране) и проектът ще бъде изпълнен в същия
район на планиране, но извън забранената област на ниво NUTS 3 (BG411
област София (столица)) ИЛИ
б) твърдението в разяснението по въпрос № 20.2, според което е вярно
заключението, че само едно юридическо лице, регистрирано съгласно
Търговския закон и осъществявало дейността си през 2017 и 2018 г. в BG411
област София (столица) е допустим член на обединението, стига мястото на
изпълнение на проекта да е извън BG411 област София (столица).
3. Има ли нормативен документ, който да налага ограничаване на правата на
юридическите лица, осъществявали дейността си през 2017 и 2018 г. в
BG411 област София (столица) да участват в обединения тип РИЦ на
територията на Югозападен район на планиране, наред с ограничаването на
правата им да изпълняват проекта на територията на област София
(столица)?
Според данни на НСИ за Област София (столица) нефинансовите
предприятия от областта дават добавена стойност за над 17 млрд. лв. (над
41% от тази за страната), извършват разходи за научноизследователска и
развойна дейност (НИРД) за над 420 млн. лв. (над 80% от тази за страната),
като същевременно 92% от тях са с персонал под 9 души, колкото е делът за
цялата страна, т.е. имат изключително важен принос и значение, а все така
са основно микро предприятия, нуждаещи се от достъп до
научноизследователски инфраструктури.

НИРД (GOVERD плюс HERD) финансирани от предприятията във всички
области извън BG411 област София (столица), като % от общите публични
разходи за НИРД (GOVERD плюс HERD)“.
В т. 6 от Условията за кандидатстване, в частта за демаркация и допълняемост с
други програми, като проблем и предизвикателство на национално/регионално
ниво е идентифицирано именно подобряването на териториалното и тематично
разпределение на научноизследователски инфраструктури, с оглед на
регионалната интелигентна специализация. Мерките, които са предвидени за
Регионалните иновационни центрове по ОПИК, които са със специален фокус
към регионалната интелигентна специализация, ще балансират текущата
прекомерна концентрация на финансирането на научните изследвания и
капацитет в област София-град. По този начин ОПИК ще съдейства за
постигане на значителни и качествени приложни научноизследователски
резултати, процеси и услуги, които са приоритетни за съответния регион и са от
интерес за бизнеса в този регион.
3. Настоящата процедура е насочена към изграждане и развитие на съвременна
научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на
приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено
икономическо и социално развитие на българските региони. Фокусът на
процедурата е върху създаването на работещо партньорство между бизнеса и
науката в полза на регионалната икономика. Бизнесът има водеща роля при
създаването на условия за максимално използване на продуктите на
регионалните иновационни центрове, като се внедрят и комерсиализират
новите технологии, създадени в тях. По процедурата ще бъдат подкрепяни
съвместни проекти, инициирани от няколко предприятия с висок иновативен
потенциал в сътрудничество с научноизследователска/и организация/и, които
да имат за резултат създаването на научноизследователски и иновативен
капацитет за подпомагане и развитие на местната икономика за по-висока
добавена стойност съгласно приоритетите на регионалната специализация
на ИСИС.
Следва да имате предвид, че определянето на условията и критериите по
процедурата е изцяло в прерогативите на Управляващия орган на ОПИК, като
те са резултат от съгласуване в рамките на множество регионални срещи с
представители на бизнеса, науката, неправителствения сектор, местните власти,

2

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ
ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“

№

Дата на
получаване

Въпрос

Разяснения от УО

Защо да не могат да участват в РИЦ при равни условия с останалите микро
предприятия?
Има ли пречка да участват в РИЦ, които ще изграждат и развиват
съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура в
Перник, Божурище, Елин Пелин, Дупница и други места на територията на
Югозападен район на планиране и по този начин да насочат разходи за
НИРД в тези населени места?
Вероятно над 100 хил. са предприятията, осъществявали дейността си през
2017 и 2018 г. само в BG411 област София (столица) (около 25% от всички в
страната), а според разясненията могат да участват в РИЦ само по
изключение.
Област София (столица) е най-развитата, но защо предприятия от нея да не
насочат инвестиции за НИРД в други области от района?
Освен това, едва ли всичките над 100 хил. предприятия от областта имат
достъп до научноизследователски инфраструктури.
4. Как смятате да осигурите свободна и лоялна конкуренция между
засегнатите и незасегнатите от ограничаващите (неточните) разяснения?
При условие, че цели 2 месеца след обявяването на процедурата е направено
разяснение на разясненията на въпроси № 1 и 6, което по своя смисъл ги
анулира и все още не е направено подобно разяснение на разясненията на
въпроси № 3 и 20.1, очевидно за потенциалните кандидати, които са
засегнати от тези разяснения, има много по-малко време за подготовка,
отколкото за останалите.
5. Къде във формуляра за кандидатстване следва да се посочи с кое
звено/институт (вкл. факултет) участва висшето учебно заведение или
научноизследователската организация?
6. Кой от продуктите визирате в разяснението по въпрос № 20.7 – на
юридическото лице РИЦ, на негов член или на трето лице, който ще бъде
разработен с услугите на РИЦ?
Неясно е дали разяснението по въпрос № 20.7 е обвързано с разяснението по
въпрос № 20.6, а и в Условията за кандидатстване се говори за изграждане и
развитие на съвременна научноизследователска и иновационна
инфраструктура за провеждане на приложни изследвания, т.е. се създава
впечатлението, че РИЦ би следвало да предлага услуги по
научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и по-конкретно да
провежда приложни изследвания, а не да произвежда собствени продукти. В
случай, че визирате услугите на юридическото лице РИЦ, то как ще се

били са обект на обществено обсъждане и са одобрени от Комитета за
наблюдение на ОПИК. Не на последно място посоченото в запитването Ви
искване е направено по целесъобразност заради необходимостта от
разграничаване и допълняемост с финансираните с над 300 млн. лева по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Центрове
за върхови постижения и Центрове за компетентност, които в преобладаващата
си част се намират в гр. София.
4. Законодателят е предвидил минимален срок за подаване на проектни
предложения от 60 дни от датата на обявяване на процедурата за подбор на
проекти. С цел предоставяне на достатъчен срок на кандидатите за подготовка
и имайки предвид сложността на процедурата, УО на ОПИК е предоставил
двойно по-голям срок за кандидатстване. В този смисъл считаме, че времето от
4 месеца за подготовка на проектните предложения е напълно достатъчно.
Освен това, потенциалните кандидати по процедурата са разполагали със
значително време за подготовка, тъй като процедурата е преминалата през етап
на обществено обсъждане, както и през етап на регионални консултации, които
стартирахаоще в края на миналата година.
5. Информацията с кое звено/институт (вкл. факултет) участва висшето учебно
заведение или научноизследователската организация се попълва в раздел 2
„Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване, поле „Допълнително
описание“. Моля, запознайте се с Указанията за попълване на формуляра,
дадени в Приложение А към Формуляра за кандидатстване.
6. Правилно е заключението Ви, че отговорите на въпроси № 20.6 и № 20.7 са
обвързани, което означава, че с отговора на въпрос № 20.7 се визира
продукт/услуга на обединението РИЦ като цяло. Нивото на технологична
готовност (TRL scale) на НИРД услуги (приложни изследвания) ще се оценява
на етап кандидатстване съгласно описанието, което кандидатът е дал във
Формуляра за кандидатстване, т. 11.12 „Информация, необходима за
техническа и финансова оценка по критерий III.4“.
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Въпрос
оценява нивото на технологична готовност (TRL scale) на НИРД услуги
(приложни изследвания) съгласно Приложение Ч?
Съгласно условията на процедура BG16RFOP002-1.018 Създаване и
развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ) е допустимо
участието на асоциирани партньори, включително от други райони на
страната и от чужбина. Съгласно дефиницията, дадена в Приложение О към
Условия за кандидатстване, по смисъла на ПМС 162/2016 „асоциирани
партньори на кандидатите за БФП са всички физически и юридически лица
и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и
участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от
БФП“.
Сдружение за научноизследователска и развойна дейност, ЕИК: 176968825,
е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в обществена полза.
Седалището на Сдружението е в гр. София. Основни цели на Сдружението
са извършването на независими научни изследвания и разпространяване в
широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване,
публикации или трансфер на знания. Допълнителни цели на сдружението
са: Развитие и утвърждаване на технологиите; Насърчаване на
иновационната култура и конкурентноспособността на предприятията и
организациите, основани на знанието; Съдействие за създаването на
ефективна работна среда за научноизследователска и иновационна дейност;
Изработване на стратегии, които да подпомогнат развитието на научните
изследвания; Участие в инициативи, които осигуряват разпространяване на
резултатите от извършените научни изследвания и експерименти.
Източници на средства за Сдружението са:
1.
Имуществени вноски, чиито вид и размер се определят от Общото
събрание на Сдружението;
2.
Специализирано финансиране от Министерство на образованитето и
науката и Министерство на икономиката;
3.
Национални, европейски и други международни инструменти за
финансиране на научноизследователски и развойни дейности;
4.
Специализирано финансиране от „София Тех Парк“ АД, което се
отпуска на база одобрен бюджет на Сдружението за съответната година.;
5.
Приходи от допълнителна стопанска дейност при спазване на
ограниченията, установени с Устава;
6.
Други приходи, незабранени със закон или с настоящия Устав.

Разяснения от УО

Както е посочено в т. 12 от Условията за кандидатстване: „По настоящата
процедура за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално, а не
съвместно с партньорски или други организации. Участието на асоциирани
партньори, включително от други райони на страната и от чужбина, е
допустимо.“ Тъй като асоциираните партньори не разходват средствата от
проекта, те не са обект на оценка от Управляващия орган и следователно раздел
3 „Данни за партньори“ от Формуляра за кандидатстване не се попълва. Въпрос
на преценка и избор на кандидата е дали има нужда от асоцииран партньор, кой
да е той и с какво ще допринесе за успеха на проекта.
В допълнение, процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни
клъстери“ е вече в процес на оценка и срокът за задаване на въпроси по нея е
приключил.
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ
ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“

№

Дата на
получаване

Въпрос

Разяснения от УО

Членове на Сдружението са: „София Тех Парк“ АД, „Съвместен геномен
център“ ООД, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и
„Технически университет – гр. София“.
„София Тех Парк“ АД от своя страна е бенефициент по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
С оглед гореизложеното, моля за становище дали „Сдружение за
научноизследователска и развойна дейност“ може да участва като
асоцииран партньор на кандидат по Процедура BG16RFOP002-1.018
„Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ и
процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“.
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