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Дата на разясненията от УО: 19 април 2016 г.
274. 31.03.2016 г.

Здравейте,
Хипотеза: Съдружник, вписан като управител на ООД, без ДУК, без трудов
договор, е вписан и в екипа на същото ООД - кандидат по процедурата, като
е попълнил и съответната декларация за експертите от екипа.
Въпрос:
1. На етап кандидатстване ще се отхвърли ли участието на този съдружник и
това ще повлияе ли на проекта и оценката му, в предвид, че в този момент
той не може да сключи догоор сам със себе си ? Има се в предвид, че към
момента на сключване на трудови договори с експертите от екипа, при
положение че въпросното ООД се класира за финансиране, е възможно вече
друг управител да сключи договор с въпросния съдружник. Въпросът е в кой
момент ще се контролира правомерното сключване на трудовите договори при подаването на проекта или при евентуалното му изпълнение ?
2. Възможно ли е при описаната хипотеза въпросния съдружник да бъде
назначен на трудов договор от упълномощено от Общото събрание лице.
Подател: Петър Христов
Ел. поща: hristov@consultant.com

В т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да опишат
екипа на кандидата, който ще участва в изпълнението на проекта и е обект на
оценка по Раздел II „Иновативен капацитет на екипа на кандидата и степен на
техническа готовност“ от критериите за техническа и финансова оценка, като
представят информация за опита в изпълнението на сходни дейности и
образователно-квалификационно ниво на екипа.
Същевременно, сключването на договор сам със себе си (т.е. самоназначаването)
е недопустимо по настоящата процедура, като спазването на националното
трудово законодателство е отговорност и задължение на кандидата.
Контролът върху правомерното сключване на трудовите договори на членовете
на екипа ще се извършва в зависимост от това кога са сключни същите, ако са
сключени преди подаването на проектното предложение – на етап оценка, ако са
сключени след подписването на административния договор за предоставяне на
БФП – на етап изпълнение.
В този смисъл, следва да имате предвид посочените изисквания при описаната в
запитването Ви хипотеза и при включване на конкретни лица в екипа на
кандидата.
При изпълнение на гореуказанато, то отговорът на втория Ви въпрос следва да
бъде положителен.

275. 31.03.2016 г.

Здравейте,
Бих искала да потвърдите или съответно да опровергаете долуописаното
тълкуване на приоритетна тематична област „Нови технологии в
креативните и рекреативните индустрии” и по-специално приоритетно
направление „компютърни и мобилни приложения и игри с образователен,
маркетинг и/или развлекателен характер”.
„Приоритетно направление - компютърни и мобилни приложения и игри с
образователен, маркетинг и/или развлекателен характер” се отнася за:
- компютърни приложения с образователен, маркетинг и/или развлекателен
характер; или

Посоченото приоритетно направление включва компютърни и мобилни
приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер, т.е.
последното тире от Вашето запитване не попада в неговите рамки.
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- мобилни приложения с образователен, маркетинг и/или развлекателен
характер; или
- игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер.
Предварително Ви благодаря за отделеното време и конкретен отговор!
С уважение,
Подател: Даниела Христова
Ел. поща: dhristova@hotmail.com
Здравейте,
за да получим точки за наличие на патент, следва ли патентованото
изобретение да е в същата област като областта на разработваната иновация?
Поздрави,
Подател: Стефан Иванов
Ел. поща: stefanstefanovinvanov@abv.bg
Здравейте,
бих искал да попитам как стоят нещатата относно основанането на фирма,
която да кандидатства по Програма "Подкрепа за разработване на иновации
от стартиращи предприятия". Тъй като ние разработване иновативен продукт
свързан с Виртуалната Реалност, но все още нямаме регистрираната фирма,
но смятаме да регистрираме до 1-2 седмици, може ли пак да кандидатстваме
по програмата?
С Уважение,
Подател: Димитър Генов
Ел. поща: dimitar.genov86@gmail.com

278. 31.03.2016 г.

Здравей те , имам следния въпрос. Искам да кандидатствам по програмата за
МСП за безвъзмездна помощ за разработване на иновативен процес за
производство на тухли. Никой не може да ми обясни попада ли моето
предложение в обхвата на програмата или не.Моля, за допълнително
разяснение.
Подател: Валери Йорданов
Ел. поща: valeri_vidin@abv.bg

Разяснения от УО

Преценката по отношение на критерий „Придобити права по интелектуална
собственост от кандидата, управителя и/или съдружниците“ се извършва на база
притежание от страна на предприятието-кандидат, управителя и/или
съдружниците му на валиден патент за изобретение и/или валиден полезен
модел, като не е налице изискване придобитите права по интелектуална
собственост да бъдат в областта на разработваната иновация.
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са кандидати, които
имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за
подаване на проектни предложения, т.е. предприятията кандидати следва да са
регистрирани в Търговския регистър след 01.01.2014 г. и преди крайната дата на
подаване на проектните предложения по настоящата процедура.
В допълнение, при кандидатстване по настоящата процедура кандидатите нямат
право да подават проектни предложения за вече реализирани дейности, като
предвидените по проекта разходи трябва да бъдат извършени след датата на
подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ и до изтичане на крайния срок, определен за представяне на
финалния отчет за изпълнение на дейностите по проекта.
Целта на настоящата процедура е предоставяне на подкрепа за стартиращи
предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните
области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата,
следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в
приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.
Моля, запознайте се с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
по настоящата процедура и приложенията към тях и по-конкретно с критериите
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за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите.

279. 31.03.2016 г.

280. 31.03.2016 г.

281. 31.03.2016 г.

Здравейте,
Имаме интерес да участваме по обявената от Вас процедура за подаване на
проектни предложения BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на
иновации от стартиращи предприятия“ като стартираща фирма разработваща
иновативен продукт, но имаме следния въпрос: Ако плануваме да закупим
хардуерно оборудване (компютри и др, неща) и отделно и софтуер лицензизи за разработка на прототипа като и сумата за прототипа е над 30
000, трябва ли това да бъде една обществена поръчка или са отделни неща 1 обществена поръчка за софтуер и отделно независимо закупуване на
хардуерите.
Благодаря предварително !
Подател: Виктория Ананиева
Ел. поща: v_ananieva@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с кандидатстване с проектно предложение по процедура
BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи
предприятия“ имам следния въпрос:
Допустим разход ли е наем на изследователско оборудване в страна-член на
ЕС, където да се извършат приложни изследвания от член на екипа на
предприятието-кандидат?
Основанието за този въпрос е, че в България подобно изследване не може да
бъде извършено с необходимата прецизност.
Благодаря предварително.
С уважение,
Подател: Елизабет Романова
Ел. поща: romanova@abv.bg
Здравейте,
Имам въпрос относно машини които отговарят на всички условия
приложими за ДМА по проекта освен цена (цената на всяка отделна машина
е под прага от 600лв поставен за ДМА по проекта). Имам ли право да запиша
такива машини в секция IV. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ от бюджета на
проектното предложение или съм задължен да ги впиша в графа ДМА?
С уважение

В конкретния случай, когато хардуерът и софтуерът не са функционално
свързани, следва да бъдат проведени две отделни процедури за избор на
изпълнител, при спазване на изискванията на Глава четвърта от ЗУСЕСИФ и
Ръководството за изпълнение на договори по ОПИК.

Моля, вижте разясненията на УО по въпрос № 250, т.2.

Стойностният праг на същественост за признаване на дълготрайни материални
активи и дълготрайни нематериални активи се взема предвид при оценка на
реалистичността на бюджета на проекта от страна на Оценителната комисия, въз
основа на представената от кандидата счетоводна политика. Документът е
незадължителен и непредставянето му няма да доведе до отхвърляне на
проектното предложение, но оценката на допустимостта на разходите за ДМА и
ДНА ще бъде извършвана съгласно стойностния праг на същественост,
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Подател: Карачоров
Ел. поща: nkarachorov@tu-sofia.bg

определен съответно в чл. 50, т. 2 и чл. 51, ал. 1, т. 1, г), бб) от ЗКПО.

Zdraveite,

1. Моля, вижте разясненията на УО по въпрос № 25.

Bih iskala da kandidatstvam po programa ''BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА
ЗА
РАЗРАБОТВАНЕ
НА
ИНОВАЦИИ
ОТ
СТАРТИРАЩИ
ПРЕДПРИЯТИЯ“.
1. Imam registrirana firma na ednolichen turgovec EOOD. Az smiatam da
izvurshvam osnovnata denost po izvurshvane na nauchno izsledvane i razrabotka
na inovacionniat produkt. Zatova az triabva da se izdurgam finansovo prez tozi
period. Bihte li me posuvetvali kak bih mogla da go napravia? Vuzmogno li e kato
ednolichen turgovec da se naema po trudov dogovor?
2. Do kakuv srok sled podavaneto na dokumentite (5/05/2016) se poluchava
reshenie dali proekta e odobren?
3. Opisanieto na proekta triabva da bude na bulgarski ili na angliiski?

2. Оценяването и класирането на проектните предложения се извършва от
Оценителна комисия, назначена от ръководителя на Управляващия орган в срок
от 2 седмици от крайния срок за подаването им (по настоящата процедура
крайният срок за подаване на проектни преложения е 05.05.2016 г.).
Оценителната комисия оценява и класира проектните предложения до 3 месеца
от нейното назначаване, освен ако по изключение в заповедта за назначаването й
не е посочен по-дълъг срок, който не може да бъде по-дълъг от 4 месеца.

Predvaritelno blagodaria za burziat otgovor.
S uvagenie,
Подател: Irina Georgieva
Ел. поща: irinageorgieva@hotmail.com
Здравейте,
Във връзка с публикуваната процедура за подбор на проекти BG16RFOP0021.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"
имам следните въпроси:
1. Допустимо ли е по проекта да бъдат привлечени външни експерти от
чужбина с цел тестване на иновативния продукт? Ако да, то допустими ли са
пътните разходи за самолетни билети?
2. Допустимо ли е като външна услуга да бъде заложено в проекта тестване

Следва да имате предвид, че в т. 1 „Основни данни“ от Формуляра за
кандидатстване следва да се посочи наименованието и да се направи каратко
описание на проектното предложение на английски език.

Кандидатите следва коректно да определят видовете разходи при попълване на
бюджета, като имат предвид, че ако в процеса на извършване на техническа и
финансова оценка Оценителната комисия установи наличието на обстоятелства
(напр. включени в проектното предложение недопустими дейности, недопустими
и/или нереалистични разходи, дублиране на заложени дейности и/или разходи и
др.), това може да доведе до изменение на бюджета на проектното предложение
(т. 5 от Формуляра за кандидатстване).

3. Формулярът за кандидатстване и всички документи по проектното
предложение се представят на български език. Документ, чийто оригинал е на
чужд език, се представя и в превод на български език.

1. Проектите по настоящата процедура следва да бъдат изпълнени на
територията на Република България. Условията за кандидатстване по настоящата
процедура не поставят ограничение относно наемането на чуждестранни
експерти със средства по проекта, при спазване на посоченото по-горе изискване
и на останалите условия по процедурата. Осигуряването на съответствие с
националното трудово законодателство е задължение и отговорност на
кандидата. В допълнение, посочените пътни разходи за тези експерти са
недопустими за финансиране по процедурата, което не ограничава кандидатите
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на продукта в страна извън ЕС, при изрично доказване, че единствената
лаборатория, способна на това тестване е извън ЕС?
3. Допустими ли са разходи за командировки на член/ове от екипа по
разработване на проекта, назначени на трудов договор до страна извън ЕС с
цел транспортиране на иновативния продукт за тестване и лабораторни
изседвания?
Предварително Ви благодая.
С уважение:
Подател: В. Николова
Ел. поща: vily_nik@abv.bg
Уважаеми колеги,
При кандидатстване за обзавеждане и оборудване на аптека по процедура
BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи
предприятия“, необходимо ли е представянето на разрешително за търговия
на дребно с лекарствени средства?
Благодаря предварително!
Поздрави,
Подател: Александър Дончев
Ел. поща: donchevalexander@yahoo.com

да ги извършат за собствена сметка.

Здравейте,
Въпросът ни е при 4 съдружника, от които само 1 се води Управител на
дружеството, този Управител може ли също да бъде нает в екипа по проекта
и да му бъдат изплатени възнаграждения? Като се има предвид, че
Управителят не се води на трудов договор към момента във фирмата, а е
самоосигуряващо се лице.
Благодарим предварително!
Ел. поща: office@flexyprobg.com

За да бъде допустимо възнаграждението на управител на предприятиетокандидат, който на етап кандидатстване е включен в екипа на кандидата, трябва
да бъдат спазени всички изисквания за допустимост на този вид разходи (напр.
да са за квалифициран персонал, нает единствено на трудов договор за
минимум 4 работни часа на ден, размерът на брутното трудово възнаграждение
за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на
осигурителния доход за годината на кандидатстване от 2 600 лв. и т.н.), като
постигането на съответствие с разпоредбите на националното трудово
законодателство е отговорност на кандидата. Във връзка с последното,
сключването на договор сам със себе си (т.е. самоназначаването) е недопустимо
по настоящата процедура.

2. и 3. Моля, вижте разясненията на УО по въпрос № 250, т.2.

Целта на настоящата процедура е предоставяне на подкрепа за стартиращи
предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните
области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата,
следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в
приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.
Моля, запознайте се с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
по настоящата процедура и приложенията към тях и по-конкретно с критериите
за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите, както и с необходимите
документи, които се представят на етап кандидатстване (т. 24 от Условията за
кандидатстване).

В допълнение, дори и гореизложената хипотеза да не е изпълнена, не съществува
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ограничение в Условията за кандидатстване, управителят да бъде част от екипа
на кандидата, както и да бъде оценен по съответните критерии.

286. 01.04.2016 г.

Здравейте,
Имам следните въпроси във връзка с процедура BG16RFOP002-1.002
„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“:
1. Допустимо ли е дейностите да не се извършват в реда, който Вие сте
посочили в т. 1-9? Например хронолочно първо да извършим дейност 4 създаване на прототип, а след това да извършим дейност 1 - извършване на
тествания, изпитвания и измервания.
2. Допустимо ли е да се повтарят дейности? Например предвиждаме да
извършим хронологично:
Дейност 1. Извършване на приложни научни изследвания и т.н;
Дейност 4. Създаване и тестване на прототип;
Дейност 1. Извършване на приложни научни изследвания, тествания,
изпитвания и измервания;
Дейност 4. Създаване и тестване на оптимизиран прототип;
Дейност 3. Регистрация на патент;
3. Допустимо ли е да предвидим междинно плащане, например след първото
създаване на прототип?
С уважение,
Подател: Петър Атанасов
Ел. поща: bulboteood@gmail.com

287. 01.04.2016 г.

Има ли изискване патентът, който приложим да е в областта на
разработваната иновация, така че да вземем точките за този критерий?
Поздрави,
Подател: Александър Малин
Ел. поща: alexandarmalinov@abv.bg

1. и 2. Включването на определени дейности в проектното предложение, вкл.
хронологичния им ред е по преценка на кандидатите и зависи от спецификата на
всяко отделно проектно предложение, неговите цели, допустими дейности,
необходимите разходи за тяхното изпълнение, етапа, на който се намира процеса
по разработване на иновацията и т.н.
В случай че проектното предложение включва дейности по т. 5 - 8, те следва да
бъдат включени в плана за изпълнение на дейностите по проекта, съответно в
бюджета на проекта и тяхното изпълнение следва да стартира задължително след
приключване на изпълнението и верификация от страна на УО на дейностите по
т. 1 - 4.
Следва да имате предвид, че дейността по създаване на прототип най-често
предполага, че свързаните с това изследвания, измервания и изпитвания вече са
приключили (т.е. те предшестват самото създаване на прототипа), за да може
процеса по разработване да мине на следващо ниво. Допълнително, в рамките на
тази дейност е възможно и извършването на тестове на прототипа.
3. Междинни плащания се извършват след верифициране с цел потвърждаване
допустимостта на извършените разходи и при наличие на физически и финансов
напредък на проекта. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да
представи доказателствени документи, които удостоверяват изпълнението на
отчитаните дейности/действия и изразходването на средствата. Управляващият
орган одобрява дейностите и верифицира разходите въз основа на проверка на
документите, представени към искането за плащане и на проверки на място и
изплаща на Бенефициента частта от одобрените разходи съответстваща
напроцента на безвъзмездна финансова помощ, посочен в договора.
Документите, доказващи наличието на придобити права по интелектуална
собственост от кандидата, управителя и/или съдружниците са валиден патент за
изобретение или валидно свидетелство за регистрация на полезен модел, като не
съществува изискване те да бъдат в областта на разработваната иновация.
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Уважаеми дами и господа бих искал да ви задам следните въпроси по
процедура BG16RFOP002-1.002 "Подкрепа за разработване на иновации от
стартиращи предприятия".
1. Допустим ли е по процедурата разход за "изследвани лица", т.е. лица,
които в процеса на изследванията ще участват в експериментите като обект
на изследването и в случая се явяват консуматив, както биха се явили опитни
мишки, свинчета и т.н.?
2. Ако спецификата на провеждане на определени изследвания изисква
участие на специалистите от екипа по проекта за определен период от време,
по-малък от целия период на проекта и в един период са необходими едни
специалисти в друг други , всичките ли тези специалисти трябва да бъдат
наети до един месец от сключването на договора между бенефициента и УО
или могат да бъдат наемани от момента и за времето когато ще са
необходими. Ако бъдат наети от самото начало до момента, когато ще има с
какво да бъдат заети, как ще им се оправдават заплатите, тъй като от
средствата по проекта вероятно няма да може да им се плаща и защо е
необходимо да е така?
3. Когато член на екипа, нает по трудов договор за 8 часа, работи и на друго
място по допълнителен трудов договор, като сумарните часове по двата
договора са в рамките на разрешеното по КТ и това лице е осигурявано по
допълнителния трудов договор върху сума по-малка или равна на
максималния осигурителен доход, то това лице може ли да получава заплата
от 2600 лв, като осигуровките му за сметка на работодателя-бенефициент ще
са върху разликата от 2600 лв. (брутна заплата при бенефициента) и
брутното му възнаграждение по допълнителния трудов договор? С други
думи максималното брутно трудово възнаграждение от 2600 лв. допустимо
по проекта е само за проекта или е таван на сумата от всички брутни
облагаеми доходи на лицето - член на екипа?
Подател: Пламен Горанов
Ел. поща: plamen.goranov@gmail.com
Здравейте,
Имам следния въпрос. Навсякъде във условията за кандидатстване е
посочено, че закупуването на компютри, компютърна техника и софтуер са
недопустими разходи. При разработката на моя продукт ще имам нужда от
поне пет мощни компютъра за разработка на специализиран софтуер за
система за управление с изкуствен интелект, както и за изготвяне на

1. Следва да имате предвид, че по настоящата процедура са допустими разходи
за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и
пилотни линии, като те са допустими единствено когато създаването и
тестването се извършва от кандидата.
В тази връзка, така представените „изследвани лица“, т.е. хора, които ще вземат
участие в експериментите като обект на изследването, не се явяват допустим
разход по процедурата, нито могат да се приравнят на консуматив или какъвто и
да било материал, още по-малко - на опитни мишки, свинчета и др.п. В
допълнение, следва да имате предвид, че съгласно чл. 29, ал. 2 от Конституцията
на Р България „Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или
други опити без неговото доброволно писмено съгласие“.
2. Следва да имате предвид, че е допустимо наемането на квалифициран
персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта, да бъде на
срочни трудови договори, в зависимост от спецификата на проектното
предложение, неговите цели и необходимия период на заетост на този персонал,
при спазване на останалите изисквания по процедурата.
В този смисъл, изискването за наемане на трудов договор в предприятиетокандидат в рамките на един месец след сключване на административния договор
за безвъзмездна финансова помощ се отнася единствено за членовете на екипа на
кандидата по т.4, за които на етап кандидатстване е представена Декларация за
участие в проектно предложение (Приложение Ф към Условията за
кандидатстване).
3. Моля, вижте разясненията на УО по Въпроси № 61, 222, т.1 и 235.

По настоящата процедура е недопустимо закупуване на компютърно оборудване
и софтуер за административни нужди на предприятието (вкл. софтуерни системи
за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях). В случай
че предвиденото за закупуване компютърно оборудване не попада в тази
категория, а е необходимо за изпълнението на дейностите по проекта и е пряко
свързано с разработваната иновация и с целите на проекта, то е допустимо за
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проекти, ще имам нужда от специализиран софтуер (autocad, protel, orcad примерно или подобни на тях, също и софтуер за програмиране на PLC). Ще
имам нужда от плотер и принтер за печат на изготвената от екипа проектна
документация по разработката на системите (електрически и електронни
схеми). В такъв случай ще бъдат ли признати за допустими тези разходи или
не?
Предварително благодаря.
Подател: Юлиян Яначков
Ел. поща: yuliyan.yanachkov@gmail.com
Здравейте,
В документите за информация, документът за методология на оценката е
празвен.
Ще се радвам, ако ми предоставите тази информация.
Поздрави,
Подател: Тихомир Недев
Ел. поща: tnedev@flyver.co

Разяснения от УО
финансиране по процедурата.

След извършена проверка от страна на Управляващия орган, не е установено
наличие на технически проблем със съдържанието на Приложение Й „Критерии
и методология за оценка на проектни предложения“.
Документите за кандидатстване по настоящата процедура могат да бъдат
намерени
на
интернет
страницата
на
Управляващия
орган
(www.opcompetitiveness.bg), раздел „Отворени процедури за кандидатстване
ОПИК 2014-2020“, процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване
на иновации от стартиращи предприятия“, секция „Документи за
кандидатстване“ в горния десен ъгъл на екрана.
Конкретният интернет адрес е следния:
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=136
Моля, уверете се, че използваният от Вас файл е този от пакета документи по
настоящата процедура.

291. 04.04.2016
.
г.

Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на
иновации от стартиращи предприятия“, имам следните въпроси:
1. Дружеството ни е регистрирано през 2015 г. с ЕИК: 203828276. При
въвеждане на ЕИК в т.2 от Формуляра за кандидатстване, се изписва
следната грешка: "Няма намерени резултати!". Следва ли да въведем
информацията ръчно и това би ли създало проблем при подаването на
проектното предложение и подписването му с КЕП?

1. Следва да имате предвид, че функцията за връзка с Търговския регистър е
опционална и в конкретния случай следва да въведете необходимата информация
ръчно.
2. Допустими по настоящата процедура са разходи за придобиване на
дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер),
необходими за изпълнението на дейностите по проекта. Съгласно дефинициите,
посочени в Приложение Т към Условията за кандидатстване, „нематериални
активи“ означава активи, които нямат физически или финансов израз, като
патенти, лицензи, ноу-хау или друга интелектуална собственост.
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2. При разработване на продуктова иновация: софтуерен продукт, допустимо
ли придобиването на модули, с които да се довърши иновацията. (Разходи за
придобиване на ДНА).
3. Съдружници, които са членове на екипа и са предмет на оценка, но не
получават възнаграждение по проекта, следва ли да бъдат назначавани на
трудов договор след подписването на ДБФП?
4. В т. 9 "Екип" следва да заложим минималните изисквания, на които да
отговаря експерт за определената позиция или следва да опишем опита на
експерта, независимо че прилагаме СВ?
5. По проекта ще се финансират ли заплати на лица, които са в екипа по
проекта, но нямат образование в областта на разработваната иновация.
Пример: за Ръководител на проекта- икономист.
6. Може ли по проекта да се финансира единствено придобиване на ДМА и
ДНА без заплати и услуги?
С уважение,
Ел. поща: techtrack.bulgaria@gmail.com

292. 04.04.2016 г.

Здравейте бих искалa да задам следните въпроси относно отворената
процедура по
мярка BG16RFOP0021.002 „Подкрепа за разработване на иновации от
стартиращи предприятия:
1.Искаме да направим доброволна регистрация по Закона за ДДС.Въпроса
ми е това трябва ли да стане преди подаването на проектното предложение
или може да се направи евентуално след
одобрение на проекта?
Регистрацията може ли да се направи преди подписване на договора с вас,
при евентуално спечелен проект?
2. Така описаните задължителни дейности трябва ли да са в същата
последнователност, в която са описани или може последователността да е в

Разяснения от УО

3. В т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да опишат
екипа на кандидата, който ще участва в изпълнението на проекта и е обект на
оценка по Раздел II „Иновативен капацитет на екипа на кандидата и степен на
техническа готовност“, като Условията за кандидатстване по настоящата
процедура не поставят изискване за задължително сключване на трудов договор
(съответно включване на разходи за възнаграждения) с членовете на екипа на
кандидата.
4. Моля, вижте разясненията на УО по въпроси № 172, т.3.
Допълнително, списъкът на документите, които се подават на етап
кандидатстване (т. 24 от Условията за кандидатстване) не включва
Автобиография на членовете на екипа на кандидата.
5. Допустими по настоящата процедура са разходи за възнаграждения
единствено на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на
дейностите по проекта. В този смисъл, по процедурата не са предвидени
дейности/разходи по управление на проекта, т.е. не са допустими разходи за
възнаграждения на ръководител на проекта, счетоводител на проекта и т.н.
6. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставя подобно
ограничение, при спазване на изизкването разходите за придобиване на машини,
съоръжения и оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението
на дейностите по проекта да бъдат до 100 000 лева.
1. Моля, виже разясненията на УО по въпрос № 72.
2. Моля, виже разясненията на УО по въпрос № 286, т. 1 и 2.
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295. 04.04.2016 г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
друг ред.
Благодаря,
Подател:Инна Александрова
Ел.поща:inna_02@abv.bg
Здравейте,
Имам следните въпроси :
1) Проекта по които ще кандидатства нашия екип е в тематична област
информатика и ИКТ. На база на определената регионална специализация
тази област не присъства в СЗР. Значи ли това, че ако развиваме тази
дейност във Видин по съответните критерии:
Критерий 1. Регионална специализация съгласно ИСИС - няма да получим
точки или ако получим, колко биха били те.
Критерий 2.
Регионална приоритизация на проекти, изпълнявани на
територията на СЗР – колко точки ще получим
2) В хипотезата, че дружеството е регистрирано в ЮЗР, където информатика
и ИКТ е допустимо на база регионална специализация, а основната дейност
се осъществява на територията на Видин, колко точки ще можем да получим
и по двата критерия.
Поздрави
Подател: Серги Сергиев
Ел. поща: sergiev.sergi@gmail.com
Здравейте,
Бих искал да задам въпрос относно отворена процедура за кандидатстване
BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи
предприятия": При разработване на иновация по правило се работи по
определен алгоритъм, според който задачите на участниците в екипа се
разпределят по работни пакети. Моля, посочете кое е най-подходящото
място в документацията по процедурата, където този алгоритъм трябва да
бъде представен?
С уважение:
Подател: Иван Георгиев
Ел. поща: ivan_g1989@abv.bg
Първи въпрос:
Въпрос във връзка с отговор на въпрос 10.2.2 ("Преценката по отношение на
критерия „Опит на екипа на кандидата в изпълнението на сходни
дейности“ се извършва при съпоставяне на дейностите, които са описани

Разяснения от УО

Моля, виже разясненията на УО по въпроси № 87 и 100.
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно присъждането на
точки по даден критерий ще бъде взето от Оценителната комисия в
Управляващия орган, която ще разполага с цялата информация относно проектно
предложение.

Информацията, която следва да се представи във Формуляра за кандидатстване,
структурирането на проектното предложение, формулирането на дейностите и
определянето на необходимите за тяхното изпълнение разходи, обосновката за
необходимостта от съответните инвестиции и т.н. е изцяло по преценка и
отговорност на кандидатите и зависи от индивидуалния характер на всеки
кандидат и спецификата на всяко отделно проектно предложение, при спазване
на всички условия и изисквания по настоящата процедура.

1. Моля, виже разясненията на УО по въпрос № 41.
2. Определението за „иновация“ съгласно Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e
édition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005) е приложимо както към
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във Формуляра за кандидатстване с тези, видни от представените
документи, от страна на кандидата."):
- необходимо ли е за да се приемат за "сходни" дейностите, освен да бъдат
свързани с разработване на иновации (по примера на допустимите дейности
в тази връзка - 1-ва,2-ра и 4-та допустими дейност, стр. 17-18 от Насоките),
да бъдат и за разработване на иновация от същата област, като тази на
иновацията, за която се кандидатства?
Втори въпрос:
Втория ми въпрос е относно тълкувание на "договор/и свързани с
разработване на иновации" (като част от показател Членовете на екипа са
участвали общо през последните 3 години в изпълнението на договор/и
свързани с разработване на иновации на стойност ..... от заявената БФП по
проекта).
Съгласно Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e édition © OECD/EUROPEAN
COMMUNITIES 2005) иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или
значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес,
на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската
практика, организацията на работните места или външните връзки, които
създават
пазарни
предимства
и
при
това
повишават
конкурентоспособността на фирмите.
Необходимо ли е иновацията, предмет на разработка по тези "договор/и
свързани с разработване на иновации", да отговаря също на определението
от Осло?
Ако
да,
в
тази
връзка
е
следният
ни
казус:
Член на екипа на кандидата е участвал през последните 3 години в
изпълнението на договор свързан с разработването на иновация - създаване
на нова технология и оборудване, което я прилага. Договорът е във връзка с
изпълнението на проект, финансиран от фонд Научни изследвания. Членът
на екипа на кандидата е участвал в изпълнението на дейности по проекта, в
качеството си на член на научния екип на кандидатстващата организация Университет. В целите на проекта са заложени основно научен принос и
екологичен принос. Т
Като имаме предвид горното, остава въпросът: Трябва ли иновацията да е
била разработвана от търговска организация или поръчана за
търговски/пазарни цели, за да е налице съответствие с определение от Осло,
което включва съдържание отвеждащо към пазарно приложение на

настоящата процедура, така и към процедурата за внедряване на иновации в
предприятията, т.е. то следва да се разглежда с оглед на спецификата на
конкретната процедура. Изпълнението на проектите, подкрепени по настоящата
процедура, следва да води до разработване (а не пряко внедряване и въвеждане в
употреба) на продукт или процес в приоритетните направления на тематичните
области на ИСИС.
Преценката по отношение на посочения критерий се извършва на база участие на
членовете на екипа на кандидата общо през последните 3 години в изпълнението
на договор/и свързани с разработване на иновации на определена стойност от
заявената БФП по проекта, като Условията за кандидатстване по процедурата не
поставят ограничение относно организацията, разработила иновацията.
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("търговската
практика",
"пазарни
предимства",
"конкурентоспособността на фирмите")
Предварително благодаря за дадените отговори и указаната помощ!
С уважение,
Царина Стефанова
Ел. поща: tsarina.stefanova@gmail.com
Здравейте!
Във връзка с процедура "Подкрепа за разработване на иновации от
стартиращи предприятия" имам следния въпрос:
Кога една организация се счита за частно-правна и кога за публично правна?
Допустим кандидат ли е публично-правна организация по тази процедура?
Поздрави,
Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg

297. 05.04.2016 г.

298. 05.04.2016 г.

Здравейте,
Възможно ли е представяне на два алтернативни варианта в сравнителния
анализ, ако иновацията е за нов метод за изчисляване на изкуствен интелект,
представляващ съвкупност от математически формули и алгоритми. На
световно ниво, досега съществуват само два познати алтернативни метода.
Даването на трета и четвърта алтернатива, означава реално изобретяване на
нови методи, което няма как да се приложи в сравнителния анализ.
Ще се счита ли за алтернативен вариант представяне на продукти, които
използват съществуващите два метода на изчисляване на изкуствен
интелект, след като по проекта ще се кандидатства за нов метод, а не за
създаването на нов продукт.
Благодарим предварително!
Ел. поща: officesofia@yotov-consult.com
Здравейте,
Бих искала да попитам каква е разликата между "експерти, които предстои
да бъдат назначени на трудов договор" и "квалифициран персонал,
необходим за изпълнението на дейностите по проекта".
Бих искала да Ви помоля в отговора си да не цитирате Условията или друг
документ, а отговорът да съдържа единствено конкретен отговор на

Разяснения от УО

Легална дефиниция за публично-правна организация се съдържа в в §1, т.4 от ДР
на ЗДОИ. Под „публично правни организации“ обичайно следва да се разбират
организации, които са юридическо лице, което независимо от неговия търговски
или производствен характер, е създадено с цел задоволяване на обществени
интереси и имат преимуществено публично участие (държавно или общинско),
като напр. министерства, агенции, държавни и общински предприятия и др.
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са кандидати, които
са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския
закон или Закона за кооперациите. В този смисъл, по-голямата част от
кандидатите по настоящата процедура са частно правни субекти.
В случай че кандидатът е посочил, че иновацията е новост на
световния/европейския пазар, кандидатът следва да извърши сравнение на
минимум три алтернативни решения с разработваната по проекта иновация. В
конкретния случай, предложената за разработване иновация може да се сравни с
продукти/процеси от близки сфери, които имат сходни показатели с
предложената за подкрепа иновация.

По настоящата процедура са допустими разходи за възнаграждения единствено
на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по
проекта. Под квалифициран персонал следва да се разбира персонал, който
притежава необходимата степен на знания и умения (образование,
професионален опит, лични способности) в областта на предвидените за
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запитването ми.
Благодаря предварително,
Подател: Цвети Иванова
Ел. поща: tsvetti@mail.bg

изпълнение допустими дейности по проекта.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с критерия за опит на екипа на кандидата в дейности, сходни
с областта на разработваната иновация, имаме следните въпроси:
1. Доколкото, съгласно дадените до момента отговори от Вас, всички
членове на екипа трябва да имат образователно - квалификационно ниво в
областта по ИСИС на разработваната иновация, моля да посочите кои от
областите на висшето образование (съгласно Постановление № 125 на МС
от 24.06.2002), попадат в областта по ИСИС "Новите технологии за
креативни и рекреативни индустрии"?
2. Разработваната иновация е в направление "уеб базирани приложения за
създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти" от област "ИКТ и
информатика". Екипът ни се състои както от разработчици, така и от
икономист доктор по специалност "Организация и упрвление извън сферата
на материалното производство", тъй като неговата експертиза е важна за
реалната експлоатация на този нов вид услуга. Доколкото, съгласно
дадените до момента отговори от Вас, всички членове на екипа трябва да
имат образователно - квалификационно ниво в областта по ИСИС на
разработваната иновация, дали в този случай ще се признае доктор на
икономическите науки като част от екипа на кандидата и ще бъде съответно
оценен?
Поздрави,
Подател: Йорданов
Ел. поща: office@textmarket.org
Здравейте,
В Приложение З "Сравнителен анализ" по процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-1.002
„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, на
страница 3 в пояснителна бележка 2 (под линияата на страницата) е

1. Информацията относно образователно-квалификационното ниво на екипа на
кандидата, която следва да се представи в т. 9 „Екип“ от Формуляра за
кандидатстване, както и представянето на документи, удостоверяващи
съответствието с критерий „Образователно-квалификационно ниво на екипа на
кандидата“ е изцяло по преценка и отговорност на кандидатите и зависи от
индивидуалния характер на всеки кандидат и спецификата на всяко отделно
проектно предложение, при спазване на всички условия и изисквания по
настоящата процедура.

Експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятиетокандидат в рамките на един месец след сключване на административния договор
за безвъзмездна финансова помощ, могат да бъдат част от екипа на кандидата и
за да бъдат допустими за финансиране техните възнаграждения, те следва също
да отговарят на посоченото изискване.

В този смисъл и предвид факта, че членове на екипа на кандидата могат да бъдат
както български, така и чуждестранни граждани, посочването на области от
висшето образование, които попадат в дадена тематична област на ИСИС е
нецелесъобразно.
2. Моля, виже разясненията на УО по въпрос № 159.

Относно изискването за превод на информационните източници, които са на
чужд език, необходимо е да представите превод на тази част от съответния
източник, която касае разработваната по проекта иновация, като се представят и
съответните документи, на база на които е извършен превода. Информационните
източници (на чужд или на български език) се представят към проектното
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написано :" В случай че информационните източници са на чужд език, то
те задължително следва да бъдат придружени от превод на български
език.". При условие, че информационните източници са много на брой
интернет страници(на чужд език) и информацията използвана от тях е малка
част съдържанието на съответната страница, трябва ли да се представи
превод на всички използвани интернет страници или е достатъчно да се
представи превод на само конкретно използваната информация от интернет
страницата?
Поздрави,
Подател: Стефан Борисов
Ел. поща: sborisov@eterrasystems.com
Здравейте,
1.Министерство на икономиката или Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност” е Управляващ орган на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020?

предложение във вид и формат, който позволява идентифицирането на източника
на информация - интернет сайт, автор/и, научна организация и пр.

2. Ако настоящ служител в Министерство на икономиката, по служебно
правоотношение, но не в главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност”, е съдружник в юридическо лице-кандидат по
проект BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от
стартиращи предприятия“, това пречка ли е за участие на ЮЛ и то обект ли
е на конфликт на интереси, съгласно т. 11.2., т. 1, б. „ж“ от УСЛОВИЯ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020.?
С уважение,
Подател: Вера Джингарова
Ел. поща: verji2001@abv.bg

302. 05.04.2016 г.

Здравейте
Имам следния въпрос относно подаването на проектопредложения по
конкурсната схема:
BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи
предприятия“.

1.
Управляващ
орган
на
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентоспособност“ 2014-2020 е Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност” в Министерство на икономиката.
2. Съгласно посочената в запитването Ви т.11.2, т.1, б. ж) ii) от Условията за
кандидатстване „потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за
подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че
„лице, на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган до една
година от прекратяване на правоотношението е в трудов или друг договор за
изпълнение на ръководни или контролни функции или в които такова лице е
съдружник, притежава дялове или акции или е управител или член на орган на
управление или контрол“. В този смисъл визираната забрана е насочена към
лице, на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган.
Допълнително, следва да имате предвид че съгласно чл.7, ал.2, т.2 от Закона за
държавния служител не може да бъде назначавано за държавен служител лице,
което: е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско
дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител,
прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на
управление или контрол на търговско дружество или кооперация.
Изискването за участие в екипа на само едно проектно предложение на един
кандидат е приложимо само по отношение на експертите, които предстои да
бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат в рамките на един
месец след сключване на административния договор за безвъзмездна финансова
помощ. При неспазване на горепосоченото ограничение, съответният експерт ще
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Известно ни е че се попълва декларация от съдружниците от една фирма, че
не участват в други проектопредложения.
Ако все пак един съдружник участва в екип към два различни проекта и
попълни по този начин две декларации, има ли опасност на първия етап при
подаване на проектопредложенията преди одобрение да бъдат
дисквалифицирани двата кандидата?
При евентуално одобрение по двата проекта, съдружникът ще се откаже от
едната фирма и ще бъде заменен от друг съдружник с аналогични качества.
Благодаря предварително
Подател: Тихомир Тянков
Ел. поща: tihomir@imbm.bas.bg
Здравейте.
Допустимо ли е по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за
разработване на иновации от стартиращи предприятия“ да кандидатства
предприятие, което е регистрирано от 2 години, през които не е
осъществявало дейност, като предприятието е регистрирано в селски район,
в ТР е записан Код КИД: 10.39 Основна икономическа дейност от КИД:
Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия,
а дейността за която ще кандидатства изцяло ще се осъществява в
тематична област на ИСИС и извън територия на селски район.
Подател: Петър Христов
Ел. поща: hristov@consultant.com
Здравейте,
Бих желал да получа отговор на следните въпроси относно BG16RFOP0021.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020:
1. Ако член на екипа, който не е назначен на трудов договор т.е. той е или
управител на фирмата или съдружник има образователен ценз доцент или
доктор, то в такъв случай неговия образователен ценз ще бъде ли отчетен
при техническата и финансова оценка на проекта, а именно спрямо „Опит на
екипа на кандидата в изпълнението на сходни дейности“?
2. В случай, че член на екипа не е назначен на трудов договор и разходи за
неговото заплащане не са предявени по проекта както е описано в горния
въпрос, но той участва като член на екипа при техническата и финансова
оценка на проекта, допустимо ли е същото лице да има други трудови
договори и работни взаимоотношения, които не противоречат на

бъде изключен от участие във всички последващи екипи след първия, по
реда на подаване на проектните предложения.

Подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават
предприятия с код на основна икономическа дейност C10.3 „Преработка и
консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”, който включва и C10.39
„Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия“.

1. и 2. В т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да
опишат екипа на кандидата, който ще участва в изпълнението на проекта и е
обект на оценка по Раздел II „Иновативен капацитет на екипа на кандидата и
степен на техническа готовност“ от критериите за техническа и финансова
оценка, като представят информация за опита в изпълнението на сходни
дейности и образователно-квалификационно ниво на екипа. Екипът на
кандидата може да включва управителите, съдружниците, служителите наети
на трудов договор в предприятието-кандидат към датата на подаване на
проектното предложение и/или експертите, които предстои да бъдат наети на
трудов договор в предприятието-кандидат в рамките на един месец след
сключване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ.
Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят изискване за
задължително включване на разходи за възнаграждения на членовете на екипа на
кандидата, но тези лица следва да участват в изпълнението на проекта.
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българското законодателство, за да се зачете неговото участие в проекта?
3. Ако проектът, с който се кандидатства е в област
• ИКТ и информатика:
− уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за
създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
а образователният ценз на един член от екипа е както следва:
Доктор: научна специалност: “Компютри и Телекомуникации”
то ще се признае ли този образователен ценз като образование в областта на
разработка на иновацията?
Благодаря предварително!
С уважение,
Подател: Димитър Барев
Ел. поща: dbarev@outlook.com

Разяснения от УО

3. Моля, виже разясненията на УО по въпрос № 210, т.2.
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