
 

    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-1.022 „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

 
 
 

1 
 

 

Дата на разясненията от УО: 14 април 2020 г. 
119.  01.04.2020 Привет, 

Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-1.022 - Стимулиране 

внедряването на иновации от съществуващи предприятия, имаме следните 

въпроси: 

1. В случай, че едно предприятие е разработило метод за обучение в 

областта на икономиката на основата на игра (който метод вече е тестван 

при провеждане на присъствени обучения) допустимо ли е да 

кандидатства за внедряването на иновативен софтуер чрез които 

обученията да се провеждат във виртуална среда? 

Условията за кандидатстване не съдържат ограничение по отношение на 

кандидатстване за внедряването на иновативен софтуер за провеждане на 

обучения във виртуална среда. 

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. 

120.  01.04.2020 Здравейте, 

 

Моля, да дадете отговор на следния въпрос: 

 

Когато се кандидатства по Елемент А по режим  „регионална 

инвестиционна помощ”, по какъв режим са разходите по Елемент „Б” 

(Консултантски и помощни услуги). И при двата режима на 

кандидатстване ли  („регионална инвестиционна помощ” и режим “de 

minimis”) помощта за услугите по Елемент „Б” са 70%? 

 

Благодаря предварително за отговора. 

По Елемент Б „Услуги“ от процедурата се прилагат следните режими в 

зависимост от категорията на предприятието-кандидат: 

1) „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на 

МСП“ съгласно чл.28, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 

юни 2014 година, приложим за микро, малки и средни предприятия и 

2) Помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 

декември 2013 г., приложим за големи предприятия. 

По Елемент Б „Услуги“ не е допустимо прилгането на режим „регионална 

инвестиционна помощ”, като по този елемент и при двата посочени по-горе 

режими на държавна помощ максималният интензитет на помощта е 70%. 

Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидата при 

режим „регионална инвестиционна помощ“ (приложим единствено по Елемент А 

„Инвестиции“) в зависимост от категорията на предприятието и мястото на 

изпълнение на проекта е, както следва: 

Категория на 

предприятието 

Максимален 

интензитет на 

помощта за дейности 

извън ЮЗР (NUTS2)
1
 

Максимален 

интензитет на помощта 

за дейности 

в ЮЗР (NUTS2) 
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Микро и малки 

предприятия 70 % 45 % 

Средни предприятия 60 % 35 % 

Големи предприятия 50 % 25 % 
 

121.  01.04.2020 Привет, 

Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-1.022 - Стимулиране 

внедряването на иновации от съществуващи предприятия, имаме следните 

въпроси: 

1. В случай, че едно предприятие планира да внедри образователна игра в 

изпълнение на проекта, с какви документи е необходимо да докаже, че 

вече е разработена на етап кандидатстване? 

Моля, запознайте се със становище на УО на ОПИК по въпрос № 79. 

Допълнително, съгласно Условията за кандидатстване проектите трябва да са 

насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база 

интелектуални права, вече придобити от трети лица.  

Допустимите документи в подкрепа на наличието на права по интелектуална 

собственост върху внедряваната иновация са посочени в буква й/ от т. 24 

„Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията 

за кандидатстване. Към тях се включват и следните документи, които могат да 

имат за предмет обекти на авторското право (които включват и образователните 

игри): 

- лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект 

на интелектуална собственост; 

- договор, с който се удостоверява прехвърляне на права по интелектуална 

собственост; 

- декларация за авторски права върху произведението предмет на внедряваната 

иновация – Раздел 2 от Приложение 7. 

- договор за придобиване на резултати от НИРД; 

- техническа документация или публикации, или доклади, или резултати от 

проведени тестове или изследвания. 

Преценката кой/кои от документите следва да се представят зависят от всеки 

конкретен случай. От представените документи следва да е видно, че 

интелектуални права вече са придобити към датата на кандидатстване. 

122.  01.04.2020 Привет, 

 

Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-1.022 - Стимулиране 

внедряването на иновации от съществуващи предприятия, имаме следните 

въпроси: 

Съгласно Условията за кандидатстване допустими по настоящата процедура са 

разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – 

специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи (вкл. софтуерни 

лицензи), „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта. За да са 

допустими, описаните разходи следва да водят до внедряване на продуктова 
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1. Допустимо ли е чрез проекта да се внедри иновативен софтуер за 

обучение (методът за обучение и техническото задание е създадено от 

предприятието), като в процеса на изпълнение се планира софтуерът да се 

разработи и внедри от външна фирма? В този случай с какви документи се 

удостоверява притежанието на правата върху иновацията на етап 

кандидатстване? 

иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към 

производство на стоки и предоставяне на услуги. Допълнително, разходите за 

специализиран софтуер (независимо един или повече), включително лицензии за 

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. 

Съгласно Условията за кандидатстване проектите трябва да са насочени към 

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

права, вече придобити от трети лица. 

Допустимите документи в подкрепа на наличието на права по интелектуална 

собственост върху внедряваната иновация са посочени в буква й/ от т. 24 

„Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията 

за кандидатстване. Към тях се включват и следните документи, които могат да 

имат за предмет обекти на авторското право (които включват и образователните 

игри): 

- лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект 

на интелектуална собственост; 

- договор, с който се удостоверява прехвърляне на права по интелектуална 

собственост; 

- декларация за авторски права върху произведението предмет на внедряваната 

иновация – Раздел 2 от Приложение 7. 

- договор за придобиване на резултати от НИРД; 

- техническа документация или публикации, или доклади, или резултати от 

проведени тестове или изследвания. 

Преценката кой/кои от документите следва да се представят зависят от всеки 

конкретен случай. От представените документи следва да е видно, че 

интелектуални права вече са придобити към датата на кандидатстване 

123.  01.04.2020 Здравейте, 

Във връзка с обявената процедура за кандидатстване BG16RFOP002-1.022 

„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“, 

моля за конкретен отговор на следния въпрос: 

Съгласно изискванията, документите в подкрепа на внедряваната 

иновация включват заявка за регистрация на полезен модел или патент, 

както и лицензионен договор към датата на кандидатстване, като за 

договора се изисква и удостоверение за вписване в Патентно ведомство. В 

тази връзка, ако за валиден документ се приема заявка за модел или 

патент, които не е ясно дали въобще те ще бъдат вписани, дори и след 

Съгласно Условията за кандидатстване следва да се представи Удостоверение за 

вписване на договор в регистъра на Патентно ведомство/ Удостоверение за 

вписване на лицензионния договор в регистъра на Патентно ведомство, в 

случаите,  когато кандидатът е представил: договор за прехвърляне на права по 

интелектуална собственост (патент за изобретение, свидетелство за регистрация 

на полезен модел), лицензионен договор, с който се разрешава използването на 

съответния обект на интелектуална собственост (патент за изобретение, 

свидетелство за регистрация на полезен модел). В случай че документите се 

издават от Патентно ведомство на Република България, ще бъде извършена 

служебна проверка. При невъзможност за извършване на служебна проверка, 
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корекции, то следва ли и лицензионният договор, който е факт така или 

иначе, и подлежи единствено на вписване, но не и на одобрение, да бъде 

приет за валиден документ, с оглед на това да няма противоречие в 

изискванията? Въпросът се налага, доколкото договорът е предявен за 

вписване пред Патентно ведомство непосредствено преди въведеното 

извънредно положение в страната, но именно поради него процедурата се 

бави към настоящия момент, както е обявено на сайта на ведомството. 

Оценителната комисия ще изиска от кандидатите предоставяне на тези 

документи 

 

На този етап Патентно ведомство изпълнява всички свои задъления във връзка с 

приема на документи, в т.ч. както на заявки за отделните обекти на индустриална 

собственост, така и по отношение извършването на вписвания в регистрите на 

Патентно ведомство. 

124.  02.04.2020 Привет, 

Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-1.022 - Стимулиране 

внедряването на иновации от съществуващи предприятия, имаме следните 

въпроси: 

1. През трите поредни години 2016, 2017 и 2018 г. фирмата кандидат е 

управлявана и дейността е изпълнявана от собственик, който получава 

само дивидент от нея, тъй като се осигурява от друга фирма, която е 

плащала възнаграждения и осигурителните вноски . Във фирмата-

кандидат има 0 назначени лица. При тази ситуация по формулата от 

Бизнес плана за определяне на „Производителност на предприятието за 

2018 г.“ е налице „делене на нула“, което не е допустимо. Виждам от 

отговора на въпрос 30 от 24.03.2020 г., че съответната година не се взема 

предвид, но тогава коя година са вземе при положение, че резултатът е 

същия за 2016 и 2017 г.  

Как се процедира при тази ситуация, кандидатът допустим ли е? 

Условията за кандидатстване не съдържат ограничение допустими кандидати по 

процедурата да бъдат само предприятия с производителност по-голяма от нула за 

определена приключена година. 

В Условията за кандидатстване е налице изискване минималният размер на 

целева стойност на индикаторa „Прогнозна средна производителност на 

предприятието за периода от година N+1 до година N+3” да бъде по-голям от 

размера на производителността на предприятието-кандидат за 2018 г. 
Производителността на предприятието за съответната година се изчислява по 

следния начин: „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на 

ОПР за съответната година делено на [ред „Наети лица по трудово или служебно 

правоотношение (на пълно и непълно работно време)“ в т.ч. без лицата в отпуск 

по майчинство (от код 1010 до код 1090) (код 1001 ) плюс ред „Наети лица по 

договор за управление и контрол (без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 

1600)“ (код 1400) плюс ред „Работещи собственици (без тези, включени в код 

1000 и код 1400)“ (код 1600) от  Отчет за заетите лица, средствата за работна 

заплата и други разходи за труд за съответната година]. 

 

В случай че производителността на предприятието-кандидат за 2018 г. не може 

да бъде изчислена, тъй като в знаменател сумата на ред „Наети лица по трудово 

или служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време)“ в т.ч. без 

лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090) (код 1001 ) плюс ред 

„Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в кодове 

1000, 1500 и 1600)“ (код 1400) плюс ред „Работещи собственици (без тези, 

включени в код 1000 и код 1400)“ (код 1600) от  Отчет за заетите лица, 

средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2018 г., е равна на 0 

(нула), се приема, че производителността на предприятието-кандидат за 2018 г. е 

0 (нула). 

Следователно, в случай че производителността на предприятието-кандидат за 

2018 г. е равна на нула, горепосоченото изискване би било спазено при 

залагането на каквато и да е положителна целева стойност на индикатора. 
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125.  02.04.2020 Уважаеми Управляващ орган, 

 

Във връзка с обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP002-1.022 "Стимулиране внедряването на 

иновации от съществуващи предприятия", 

бихме искали да получим разяснения относно следните обстоятелства: 

 

1. В допустимите по процедурата дейности е включена възможността за 

внедряване на иновации, чрез договор за прехвърляне на ноу-хау. При 

предоставяне на такъв договор, как се преценява реално иновация ли е 

прехвърленото ноу-хау и по какъв начин се доказва, при положение че не 

се изискват други документи. Съответно колко точки би получил 

кандидатът при внедряване на ноу-хау? 

 

2. Относно описаните на страница 40 от насоките за кандидатстване, 

консултантски услуги като допустим разход: 

…." консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, 

защитата и експлоатацията на нематериални активи[1], като например: 

услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално 

и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни 

продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от правоспособен 

представител по индустриална собственост; подготовка на заявка за 

патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно 

равнище; консултантски услуги, свързани с получаване на защитен 

документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и 

др. п. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Посочените дейности не включват дейности за получаване, валидиране 

и защита на патенти и други нематериални активи, като например 

дейности по заявяване и регистрация на патент, полезен модел или 

промишлен дизайн." 

Моля, да уточните да считаме ли, че описаните дейности по заявяване и 

регистрация на полезен модел не се включват в консултантските услуги, 

въпреки че са изброени в тях. 

Предварително Благодаря 

1. В подкрепа на наличието на права върху интелектуална собственост върху 

внедряваната продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес 

процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги 

кандидатите задължително следва да предоставят един от изброените в т.24 

(буква й/) от Условията за кандидатстване документи, като този списък включва 

и договор за прехвърляне на ноу-хау. 

Преценката доколко едно проектно предложение отговаря на изискването по 
проекта да се подкрепя внедряване на иновация, която е собствена разработка 

или на база интелектуални права, вече придобити от трети лица се извършва 

както на база на предоставените документи по т.24 (буква й/) от Условията за 

кандидатстване, така и на база на предоставената от кандидата информация във 

Формуляра за кандидатстване, като самото предоставяне на договор за 

прехвърляне на ноу-хау не е достатъчна предпоставка да бъде изпълнено 

изискването. 

Също така, следва да имате предвид, че правата по интелектуална собственост по 

договора за прехвърляне на ноу-хау (по т.24 (буква й/) от Условията за 

кандидатстване) следва да са вече придобити от кандидата към момента за 

кандидатстване, а не да бъдат включени като разход по проектното предложение 

и да бъдат придобити от кандидата по време на изпълнението на проекта. 

Допустимите разходи по настоящата процедура включват разходи за 

придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – вкл., „ноу хау”, 

различни от правата за интелектуална собственост върху внедряваната иновация. 

В случай че в запитването си в частта, касаеща броят на точките, които ще 

получи проектното предложение, визирате критерий I.1 Степен на защита на 

подкрепяната по проекта иновация, то следва да имате предвид, че иновации, 

които са защитени единствено с „ноу-хау“ получават 0 точки по критерия. 

2. Както изрично е посочено в цитирания в запитването текст, в рамките на 

дейностите по „консултиране, подпомагане и обучение в областта на 

придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи“ не се 

включват заявяване и регистрация на патент, полезен модел или промишлен 

дизайн. 

 

126.  02.04.2020 Здравейте, 

В Условията за кандидатстване на стр. 48 "Допустими по процедурата 

Съгласно Условията за кандидатстване допустими по настоящата процедура са 

разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – 
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видове разходи е записано: 

Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – 

специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи[1], „ноу хау” 

и др., необходими за изпълнението на проекта.  

--------------------------------------------------------------------------------  

[1] вкл. софтуерни лицензи 

Означава ли това, че по елемент "Инвестиции" могат да се закупят 

лицензии за няколко работни места, например AutoCAD, с който да се 

проектира иновационният продукт. 

Ако е допустимо, за какъв срок могат да се закупят лицензии за 

проектантски софтуер? 

Или, ако е недопустимо, възможно ли е проектантски софтуер, например 

AutoCAD, да бъде доработен за целите на проектиране на иновационния 

продукт с бележки към изданието (release notes) и какво става тогава с 

авторските права? 

специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи (вкл. софтуерни 

лицензи), „ноу хау” и др., 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. Допълнително, разходите за 

специализиран софтуер (независимо един или повече), включително лицензии за 

софтуер не трябва да надвишават 200 000 лева.  

Предвид изложеното, разходите за лицензии за проектантски софтуер, например 

AutoCAD, са допустими доколкото са необходими за изпълнението на проекта и 

водят до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в 

бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на 

услуги.Следва да обърнете внимание, че съгласно т. 14.3. „Недопустими 

разходи“ от Условията за кандидатстване, недопустими по настоящата процедура 

са „разходи за закупуване на лицензи за ползване на софтуер със срок до 12 

месеца“. 

При разработване на специализиран софтуер следва да бъдат спазени всички 

авторски права и приложими лицензи. На етап изпълнение на проектите УО ще 

проследява както за наличието на крайния програмен продукт, така и за 

наличието на програмния код и бележки към изданието (release notes). В случай 

че по време на или след изпълнението на проекта възникне съдебен спор, касаещ 

правата върху интелектуална собственост върху продукта (стоката или 

услугата)/процеса, внедряван чрез проект по настоящата процедура за подбор на 

проекти, то всички съдебни и произтичащи от съдебния спор разходи се поемат 

от съответния бенефициент. В случай че съдебният спор приключи с влязло в 

сила съдебно решение за нарушаване на право върху интелектуална собственост 

от страна на бенефициента, то той е длъжен да възстанови предоставените по 

настоящата процедура средства със съответната законна лихва. 

В допълнение, целта на настоящата процедура е предоставяне на фокусирана 

подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност 

в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени 

по процедурата, 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.  

Проектите трябва да са насочени към внедряване на вече разработена иновация, 

която е собствена разработка или на база интелектуални права, вече придобити 

от трети лица. 

По процедурата не са допустими за подкрепа проектни предложения, насочени 
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към разработването на иновации, съответно недопустими са и разходи за 

специализиран софтуер за разработване/проектиране на иновации. 

 

127.  02.04.2020 Привет, 

Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-1.022 - Стимулиране 

внедряването на иновации от съществуващи предприятия, имаме следните 

въпроси: 

Основната дейност и приходи на дружеството ни идват от провеждане на 

семинари, съответно лицата предоставящи водещи семинари се наемат на 

граждански договор. Собственикът, който е и управител получава само 

дивидент от нея, тъй като се осигурява от друга фирма, която е плащала 

възнаграждения и осигурителните вноски.  

Във фирмата-кандидат има 0 назначени лица по посочените от Вас кодове 

(1000,1001, 1400 и 1600) и за трите финансови години – 2016, 2017 и 2018 

г. и срещаме трудности при изчисляването на производителността в 

бизнес плана? 

Моля за информация как коректно да попълним полетата за наети лица, за 

да може коректно да се изчисли производителността в раздел Индикатори 

от Бизнес план. 

Моля, запознайте се с разясненията на УО по Въпрос №124 

128.  02.04.2020 Уважаеми дами/господа, 

Имам въпрос по отношение на справката, която се изисква при 

диверсификация на продукцията (Приложение 8) - трябва ли да се попълва 

тази справка, при положение че фирмата, която кандидатства по 

процедурата няма активи. Ако отговорът е положителен, по какъв начин 

да се попълни справката (с нули, празни полета или по друг специфичен 

начин)? 

Благодаря Ви, 

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

129.  03.04.2020 Здравейте, 

Имам следния въпрос: 

Допустимо ли е закупуването на необходимите ДМА (сървъри), на които 

да бъде инсталирана разработена иновация -софтуерна система за работа 

на outsourcing компании, с цел пускането й на пазара като услуга? 

Поздрави 

Условията за кандидатстване не съдържат ограничение по отношение на 

закупуването на необходимите ДМА (сървъри), на които да бъде инсталирана 

разработена иновация - софтуерна система, при спазване на всички останали 

изисквания и ограничения по процедурата. 

130.  03.04.2020 Здравейте! 

Представлявам "ТОМИКА-МЕТАЛ" АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 176.  Дружеството 

стартира изготвяне на проектно предложение по процедура 

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. 
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„BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от 

съществуващи предприятия“ в рамките на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”. 

В рамките на няколко дни, получихме информация от различни 

непотвърдени източници, че предвид усложнената обстановка с COVID-

19, оперативната програма ще бъде закрита, като финансовите средства ще 

се пренасочат за противодействие срещу настъпилата пандемия. По 

последна неофициална информация, с която разполагаме, оперативната 

програма все още е в действие. 

В тази връзка, моля за официален отговор относно статуса на 

горецитираната процедура: дали същата е в действие?; дали е закрита или 

временно спряна, или има някакви промени по отношение на сроковете? 

Информацията ни е необходима, за да се решат по-нататъшните действия 

на "ТОМИКА-МЕТАЛ" АД по отношение на обявената процедура. 

С уважение, 

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“. 

 

131.  03.04.2020 Здравейте! 

Имаме подадена заявка, по която очакваме регистрация на полезен модел. 

От няколко дни на сайта на ПВ стои съобщение с текст "Във връзка с 

влезлия в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното 

положение (обн. ДВ бр.28 от 24.03.2020 г. в сила от 13.03.2020), Ви 

информираме, че сроковете, по отношение на процедурите пред 

Патентното ведомство за обектите по индустриална собственост, съгласно 

чл. 3, т. 2 и т. 3 от Закона спират да текат, считано от 13 март 2020 г. до 

отмяна на извънредното положение." 

Ако това по някъв начин засяга нормалните/обичайните срокове по 

регистрация на изобретенията (вероятно от ПВ биха споделили с Вас по 

същество тази информация), то може би е добре да обмислите отново 

срока за кандидатстване, тъй като не е все едно дали някой участва само 

със заявка или с вече регистрирано изобретение. 

Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по Въпрос №93 и №123. 

Допълнително, сроковете, които спират да текат засягат правата на заявителите 

пред Патентно ведомство, а не сроковете спрямо административния орган. 

132.  03.04.2020 Здравейте, 

Бих желал да бъда информиран относно следния въпрос: 

В КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ, 

II. Иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата 

<!--[if !supportFootnotes]-->2. Научно-изследователска и развойна дейност 

(НИРД) на предприятиято за 2016, 2017 и 2018 г.: 

Микро предприятие със средно списъчен брой на персонала по-малък от 

10 човека, в което: 

Наличната в запитването информация не е достатъчна за предоставянето на 

категоричен отговор. За да бъде преценено изпълнението на критерия „Научно-

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

2018 г.“ е необходимо наличието на данни за трите години, а не единствено за 

2018 г.  
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За 2018 г. имаме назначено 1 наетo лицe с Еквивалент на пълно работно 

време (ЕПРВ), което се занимава с НИРД и 

5% от оборота се инвестира в НИРД. 

Ще получим ли точки?   

С уважение, 

 


