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получаване 

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

Дата на разясненията от УО: 12.09.2017 г. 

137.  3.09.2017г. Може ли консултантската дейност за изготвяне на бизнес план и 

финансов анализ на иновацията, както и маркетингов план да 

бъде отделена в отделна дейност или е препоръчително да бъде 

включена във дейностите по фаза проучвания и изследвания или в 

тестване на прототип? 

 

Подател: Диана Пенева 

Ел. поща: proekti.grantove@gmail.com 

Моля, запознайте се с разясненията, предоставени от УО на ОПИК по Въпрос № 119. 

138.  3.09.2017г. Здравейте, 

 

Имам два въпроса във връзка с допустимите разходи по 

процедурата:  

1. Има ли задължителни разходи по Елемент А, които 

кандидатите следва да включат в проектното си предложение, по 

аналогия на задължителността на дейностите по Елемент А?  

2. Във връзка с първия ми въпрос, допустимо ли е проектното 

предложение да включва единствено разходи за възлагане на 

научни изследвания при спазване на всички изисквания по 

процедурата? 

Поздрави, 

 

Подател: Кристина Караниколова 

Ел. поща: kr.karanikolova@gmail.com 

1. Условията за кандидатстване не съдържат изискване за задължително включване на 

някой от разходите по Елемент А, обособени в т.1-6 от Елемента. Следва да имате 

предвид, че разходите за Елемент Б не трябва да надвишават 50% от общо допустимите 

разходи по проекта. 

2. В случай на проекти, включващи партньорство с един или повече партньори, 

разходите по т. 4 от Елемент А - сумата от разходите по т. 4, А); т. 4, Б) и т. 4, В) - са 

допустими в размер до 20% от общо допустимите разходи по проекта. В случай на 

проекти, които се изпълняват индивидуално само от предприятие-кандидат (не включват 

партньорство), ограничението на разходите по т.4 от Елемент А от 20% не е приложимо. 

Условията за кандидатстване не включват друго процентно/стойностно ограничение, 

касаещо разходите по Елемент А, т. 4, А).   

Въпреки това, следва да имате предвид че съгласно т. 14.1 от Условията за 

кандидатстване, за да бъдат допустими разходите по настоящата процедура трябва да са 

необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро 

финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените 

средства. Разход, който не е обоснован, ще бъде премахнат от бюджета на проекта (т. 5 

от Формуляра за кандидатстване) служебно от Оценителната комисия. В тази връзка, 

кандидатите следва да обосноват в т. 7 „План за изпълнение / Дейности по проекта“ 

необходимостта от включването на разходи по Елемент А, т. 4, А) за разработването на 

продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.   

Следва да имате предвид, че окончателното решение относно допустимостта на даден 

разход ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ 

И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ 

 
 

2 
 

№ Дата на 

получаване 

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

разполага с цялата информация относно съответното проектно предложение. 

139.  3.09.2017г. Здравейте, 

 

Имам следните въпроси по отворената за кандидатстване 

процедура: 

1. По отношение на разходите за защита на индустриална 

собственост, каква е разликата между таксите за регистрация и 

изготвянето на заявка? Има ли някаква последователност, която 

трябва да се следва при тяхното описание, т.е. какви са стъпките в 

процеса на защита? 

2. По какъв начин следва се заложат разходите по т. 1 – на един 

бюджетен ред или поотделно? Моля, дайте примери. 

3. Какво следва да се разбира под това, че допустимиятразмер на 

здравните и осигурителните вноски за сметка на работодателя се 

определя съобразно икономическата дейност на кандидата? 

Основната икономическа дейност на фирмата има значение при 

изчисляване на минималния осигурителен доход, но не и при 

определянето размера на осигуровките. Моля, разяснете. 

4. По отношение на хоризонталните политики, допустимо ли е 

проектното предложение да е в съответствие само с един от двата 

принципа?  

1. Разходите за изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на 

национално и/или международно ниво на разработената иновация представляват разходи 

за услугите, предоставяни от представителите по интелектуална собственост, за 

подготовка на съответната заявка, докато таксите за регистрация на патент и/или полезен 

модел и/или промишлен дизайн на разработената иновация са установени и дължими 

към Патентно ведомство на Република България, когато се търси закрила на територията 

на страната ни или еквивалентна организация, спрямо територията на страната/ните за 

които се търси закрила. Следователно, първо трябва да бъде изготвени проучвания и на 

базата на тях заявка, след което същата заявка се подава пред съответното Патентно 

ведомство, където следва да се платят и дължимите дефинирани такси. 

2. Доколкото преди извършване на разходите за изготвянето на заявка е необходимо да 

се извърши избор на изпълнител (примерно спрямо ПМС № 160 от 1 юли 2016 г.), а по 

отношение на разходите за такси за регистрация на патент/полезен модел не, двата 

разхода следва да са на различни редове. 

3. Икономическата дейност на кандидата влияе върху определянето на  здравните и 

осигурителните вноски за сметка на работодателя дотолкова доколкото тя е обвързана с 

определянето на приложимата категория труд (съгласно Наредбата за категоризиране на 

труда при пенсиониране, приета с ПМС № 235 от 20.10.1998). Също така,  определянето 

на приложимия процент осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и 
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Поздрави, 

 

Подател: Калоян Статев 

Ел. поща: kn.statev@gmail.com 

професионална болест“ (ТЗПБ), съгласно Приложение № 2 към чл. 15 от Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, се извършва по 

групи основни икономически дейности. 

4. Съгласно Критерий за допустимост на проектите №7(раздел I.3 от Приложение И) 
проектът следва да е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл.7 и чл.8 

на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета:   

- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация и  

- Устойчиво развитие. 

140.  4.09.2017г. Здравейте, 

 

Нашият университет възнамерява да участва като партньор на 

микропредприятие в проектно предложение по процедура 

BG16RFOP002-1.005 – „Разработване на продуктови и 

производствени иновации“.  

Съгласно насоките за кандидатстване разходите за 

възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает 

единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 

работни часа на ден при пълна месечна заетост. 

В тази връзка имам следните въпроси: 

1.Каква е допустимата форма на уреждане на трудовите 

правоотношения на изследователите от Университета (партньор) 

– на допълнителен трудов договор с Универсисета или е 

допустимо и чрез сключване на допълнително споразумение към 

основния трудов договор с Университета за срока на действие на 

проекта? 

2.Възможно ли е изследовател от Университета (партньор) да 

бъде нает по проекта на по-малко от 4 часа работен ден 

(примерно 3 часов), тъй като той вече работи по друг проект 

(Студентски практики) по друга оперативна програма чрез 

допълнително споразумение към основния му трудов договор с 

Университета, но с малък брой часове (примерно 1 час на ден и то 

не всеки ден)? Този въпрос задавам, защото голям брой 

изследователи (преподаватели) от Университета работят по 

проекта  „Студентски практики” като академични наставници или 

1. Моля, запознайте се с разясненията, предоставени от УО на ОПИК по Въпрос № 71. 

2. Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает 

единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден 

при пълна месечна заетост. 
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експерти и това затруднява фирмите кандидати при намирането 

им на подходящ изследовател. 

  

С уважение, 

 

Подател: Виолета Рашева 

Ел. поща: v_rasheva@abv.bg 

141.  4.09.2017г. Здравейте уважаеми дами и господа, 

 

Имам следния въпрос по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 

Приоритетни оси " Технологично развитие и иновации 

Наименование на процедура Разработване на продуктови и 

производствени иновации 

Код на процедура BG16RFOP002-1.005: 

    Допустимо ли е един и същи Експерт от една и съща 

Организация партньор да участва в две 

    различни проектни предложения? 

 

Поздрави, 

Подател: Irina Topalova 

Ел. поща: itopalova@abv.bg 

Посочените в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване лица, могат да участват в 

екипа на само един кандидат или партньор. Посоченото се удостоверява на етап 

изпълнение чрез попълване и представяне  на Декларация за участие в изпълнението на 

проект (Приложение Р към Условията за изпълнение). При неспазване на изискването, 

съответното лице ще бъде изключено от участие във всички екипи. 

142.  4.09.2017г. Уважаеми дами и господа, 

 

Моля за разяснение на следните въпроси: 

1. Моля потвърдете, че в точка 9 „Екип“ от Формуляра за 

кандидатстване не следва да се описват Ръководител и 

Счетоводител по проекта, дори в случая, когато не са предвидени 

разходи по проекта за възнаграждения за тях? 

2. В указанията за попълване на формуляра на стр.33 е посочен 

индикатор- Брой на предприятията, получаващи подкрепа. В 

случай на проект с партньор целевата стойност по проекта ще се 

запази 1 (както е посочено в указанията) или в този случай в 

целевата стойност трябва да бъде посочено 2 (поради факта, че 

кандидата и партньора ще получат подкрепа)? 

3. В точката Пазарна приложимост и жизнеспособност на 

иновацията информацията, касаеща иновацията да бъде 

1. Условията за кандидатстване и приложенията към тях не съдържат изискване в 

т.9„Екип“ от Формуляра за кандидатстване да бъде включвана информация относно 

Ръководител и/или счетоводител на проекта. 

2. В т. 8 „Индикатори“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да попълнят 

данни за базова и целева стойност по горепосочените индикатори за изпълнение в 

съответствие с Примерните указания на УО за попълване на електронен формуляр за 

кандидатстване (Приложение А към Условията за кандидатстване). 

Следа да имате предвид, че ако проектът включва партньорство, то кандидатът следва да 

попълни задължително индикатор „Брой предприятия, които си сътрудничат с 

научноизследователски институции“. 

3. С оглед на обстоятелството, че пазарната реализация в хронологичен ред е след 

разработването на иновативния продукт/процес, по критерий I.2 кандидатите следва да 

посочат информация относно пазарната приложимост и жизнеспособност на вече 
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представена в контекста на вече готов продукт от разработваната 

иновация, а не при завършване на проекта, когато продукта все 

още не е завършен и например ще бъде на ниво ТРЛ 6? 

Много благодаря, 

С уважение,  

 

Подател: К.Динев 

Ел. поща: krasman81@gmail.com 

разработената иновация. 

143.  4.09.2017г. Уважаеми дами и господа, 

 

Ако проекта е за разработване на иновация в областта на ИКТ и 

информатика в полето Код на проекта по КИД 2008 какво следва 

да се попълни: 

72.19 Научноизследователска и развойна дейност в областта на 

естествените, медицинските, селскостопанските и техническите 

науки, без биотехнологиите 

или 

 

62.02 Консултантска дейност по информационни технологии, т.е. 

код, свързан с ИКТ и информатика  

Много благодаря, 

С уважение,  

 

Подател: К.Динев 

Ел. поща: krasman81@gmail.com 

Предоставената в запитването информация, не е достатъчна, за да бъде предоставен 

конкретен и категоричен отговор.  

Кандидатите сами преценят към кой код по КИД 2008 следва да бъде причислен проекта 

в зависимост от спецификата и характеристиките на съответното проектно предложение. 

В случай че се колебаете на кой код по КИД 2008 съответства проектното предложение, 

можете да се запознаете с раздел „Класификация на икономическите дейности – 

обяснителни бележки“, където е предоставена детайлна информация за обхвата на всеки 

един четирицифрен код. 

144.  4.09.2017г. Здравейте,  

 

имам следното питане във връзка с обявената процедура за 

подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на 

продуктови и производствени иновации“: 

 

1. Предмет на проекта с който възнамеряваме да кандидатстваме 

ще бъде разработването на производствена иновация - иновативен 

производствен процес. В тази връзка, допустимо ли е 

закупуването на ДМА по елемент Б на процедурата за 

изграждането пилотна линия, която ще бъде използвана 

Моля, запознайте се с разясненията, предоставени от УО на ОПИК по Въпрос № 90, 

където се съдържа отговор на зададения въпрос. 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ 

И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ 

 
 

6 
 

№ Дата на 

получаване 

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

изключително за пилотно производство (не за серийно 

производство!), насочено към тестване и допълнителна развойна 

дейност. 

 

Моля за ясен и точен отговор на поставения от мен въпрос, без да 

реферирате към отговори на други въпроси по процедурата. 

 

Благодаря предварително! 

 

Подател: Пехливанов 

Ел. поща: pehlivanov.sv@gmail.com 

145.  5.09.2017г. Уважаеми дами и господа, 

 

Бих желал да получа разяснения по отношение на изискванията за 

описание на проектните дейности по Процедура BG16RFOP002-

1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“. В Приложение А – 

„Примерни указания за попълване на Електронен формуляр за 

кандидатстване и подаване на проектно предложение“ – е даден 

примерно попълнен план за изпълнение на проект. Във връзка с 

този пример имам следните въпроси: 

1. Възможно ли да се формулират в отделни редове (записи) 

в таблицата на плана за изпълнение на проекта по 

няколко дейности за всяка една от посочените по 

Елемент А дейности?  

Например, възможно ли е се въведе поотделно: 

 Дейност 1 – Създаване на прототип на 

иновацията 

 Дейност 2 – Тестване на прототип на иновацията  

или трябва те да се посочат заедно в една дейност, така както тя е 

формулирана като допустима дейност по Елемент А и както е 

направено в дадения в Приложение А пример, а именно: 

 Дейност 1 – Създаване и тестване на прототип на 

иновацията? 

 

2. Допустимо ли е в едно проектно предложение да се 

1. Посоченото в запитването Ви разделяне не е препоръчително. Кандидатите следва да 

структурират и посочат информацията за проектното предложение по начин, който да 

отговаря на максималния брой символи за съответното поле. 

2. Допустимо е по Елемент А в рамките на дейност „Създаване и тестване на прототипи 

и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или 

производствена иновация“ да бъдат създадени както прототип, така и пилотна линия.  
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предвиди създаването и тестването едновременно на: 1) 

прототип на иновацията И 2) пилотна линия на 

иновацията или тези две дейности са алтернативни (т.е. 

допустимо е да се финансира само създаването на 

прототип ИЛИ само създаването на пилотна линия)? 

С уважение, 

 

Подател: Христо Константинов 

Ел. поща: hristo.konstantinov@gmail.com 

146.  5.09.2017г. Въпрос по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на 

продуктови и производствени иновации“ 
Във връзка с кандидатстване по Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност“ 2014-2020 Приоритетна ос 1 

„Технологично развитие и иновации"; Инвестиционен приоритет 

1.1 „Технологично развитие и иновации“, процедура 

BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и 

производствени иновации“, имаме следния въпрос:  

Във връзка с т. 24 от Условията за кандидатстване „Списък на 

документите, които се подават на етап кандидаттване“, т. 2 

„Документи, които се подават от партньорите“, при партньор 

Висше училище са неизпълними подточки „е“ и „ж“: 

„е/ Удостоверение от Националния статистически институт 

(НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на 

партньора въз основа на данни за 2016 г.  – прикачено в ИСУН 

2020. 

ж/ Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния 

съд не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на 

проектното предложение – прикачено в ИСУН 2020“ 

Висшите училища не биха могли да предоставят актуално 

състояние или код на икономическа дейност, тъйкато са 

регистрирани по закона за висшето образование. Следва ли да 

считаме точките като неприложими в случай на 

партньорство с държавен ВУЗ? 
 

Подател: Паулина Милева 

Ел. поща: paulina.mileva@imeg.bg 

Относно Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано 

от 6 месеца преди датата на подаване на проектното предложение, моля, запознайте се с 

разясненията, предоставени от УО на ОПИК по Въпрос № 131, т.1. 

Относно Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на 

основната икономическа дейност на партньора въз основа на данни за 2016 г. следва да 

имате предвид следното: 

Националният статистически институт определя основната икономическа дейност на 

стопанските субекти само веднъж годишно на базата на представените от тях годишни 

отчети за дейността и осигурено съответствие между съдържанието на отчета и 

определената дейност. В съответствие с общоприетата единна европейска методология 

за определяне на основната икономическа дейност на дадено предприятие НСИ използва 

показателя „Нетни приходи от продажби”, който се съдържа в Отчета за приходите и 

разходите за последната приключена финансова година – документ, който не е 

приложим и изискуем за партньори, които са бюджетни предприятия. Съответно, 

Удостоверението от НСИ относно кода на основната икономическа дейност на 

партньора въз основа на данни за 2016 г. не е приложимо и изискуемо за партньори, 

които са бюджетни предприятия. 
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147.  5.09.2017г. Уважаеми дами и господа,  

 

Във връзка с отворената за кандидатстване процедура 

BG16RFOP002-1.005"Разработване на продуктови и 

производствени иновации" и документите, които се представят на 

етап кандидатстване,  при положение, че кандидатът/партньорът 

се представлява от 2-ма души заедно и поотделно, моля да дадете 

разяснение кой подписва следните декларации,: 

1.  Декларация, че кандидатът/партньорът е запознат с условията 

за кандидатстване и условията за изпълнение – попълнена по 

образец (Приложение Б/Б1)  – подписана с КЕП  и  прикачена в 

ИСУН 2020. 

2.  Декларация за партньорство – попълнена по образец 

(Приложение Щ) - подписана с КЕП   и прикачена в ИСУН 2020. 

 

С уважение,  

 

Подател: Д. Николова 

Ел. поща: desimira_nd@abv.bg 

В случай че кандидатът/партньорът се представлява заедно и поотделно от 2-ма души, 

достатъчно е посочените декларации да се попълват и подписват с КЕП от едно от 2-те 

лица с право да представлява кандидата.  

 

148.  5.09.2017г. Здравейте, 

 

По процедуратапланираме да разработиммедицински апарат, 

който се състои от физическо устройство (хардуер и вграден 

софтуер), онлайн платформа и приложение за телефон, чрез които 

ща се осъществява връзката на потребителя с апарата. Без 

последните два елемента, апаратът просто ще 

представлявакупчинапластмаса.Въпросътми е: Допустимоли е 

разработването на онлайн платформата и приложението да бъдат 

отнесени към Дейност 2 от Елемент Б и съответно да бъдат 

допустими разходи за специализирансофтуер? 

Благодара Ви за конкретния отговор. 

Поздрави, 

 

Подател: Калоян Статев 

Ел. поща: kn.statev@gmail.com 

Допустимите разходи за придобиване на специализиран софтуер по т.2 на Елемент Б 

следва да са за придобиване на софтуер, който е необходими за разработването на 

продуктова (стока или услуга) или производствена иновация, а не за софтуер, 

представляващ част от или самата иновация – разходите за придобиване на софтуер, 

който да бъде вложен в разработвания прототип, са недопустими. Съответно, 

разработването на иновацията (вкл. софтуерната част от нея) следва да е част от 

дейностите/разходите по Елемент А, като за целта е допустимо да бъде нает 

квалифициран персонал, който да извърши развойната дейност по разработването на 

софтуера. 
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149.  5.09.2017г. Здравейте, 

По процедурата се предвижда предприятие партньор по смисъла 

на Търговския закон(ЕООД). Валидно ли е условието за 

кандидатстване предприятието патньор също да е регистрирано 

преди 01.01.2015г., т.е. да има три финансови години. 

 

Подател: Албена Борисова 

Ел. поща: beni.borisova@gmail.com 

Критериите за допустимост на партньорите са експлицитно изброени в т. 11.1, II. от 

Условията за кандидатстване, като те не включват изискване партньорите да имат три 

приключени финансови години. 

 


