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Дата на разясненията от УО: 12 март 2020 г. 

53.  02.03.2020 Здравейте, 

 

Във връзка с Вашия отговор на въпрос 15 по процедурата, моля за следното 

уточнение- моля, потвърдете, че кандидат, в чийто проект иновацията е 

защитена с валиден към датата на кандидатстване патент/полезен модел с 

първоначален заявител и/или изобретател трето лице, т.е. не е свързано с 

кандидата, ще получи 10/8 точки при оценката по показател „Степен на 

защита на подкрепяната по проекта иновация”, независимо дали кандидатът 

е вписан като собственик на съответния патент/полезен модел към датата на 

кандидатстване или кандидатът е сключил лицензионен договор за ползване 

на изобретението, защитено със съответния патент/полезен модел към 

датата на кандидатстване. 

 

Благодаря за уточнението. 

Моля запознайте се със становище на УО на ОПИК по въпрос № 34.2. 

За изпълнение на подкритерий „Степен на защита на подкрепяната по проекта 

иновация” е необходимо подкрепяната по проекта иновация да е защитена с 

валиден патент за изобретение/ полезен модел, независимо дали кандидатът е 

заявител/изобрететал на съответния обект на индустриална собственост.  

Следва да имате предвид, че при внедряването на съответната иновация не 

трябва да се нарушават чужди права върху интелектуална собственост, както и че 
проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена 

разработка или на база интелектуални права, вече придобити от трети лица. 

Допълнително ще бъде извършена и служебна проверка от Патентно ведомство 

на Република България, при издадени от него документи. 

54.  02.03.2020 Здравейте,  

 

Във връзка с поставеното условие, кандидатите за безвъзмездна помощ да 

имат минимум три приключени финансови години, моля да предоставите 

разяснение, дали УО на ОПИК ще приема за завършена финансова година и 

такава година, в която кандидатът не е осъществявал дейност по смисъла на 

§ 1, т. 30 от ДР на Закона за счетоводството?  

Съгласно Условията за кандидатстване допустими по настоящата процедура за 

подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени 

финансови години (2016, 2017 и 2018 г.). 

Проверка по критерий № 2 от Критериите за оценка на допустимостта на 

кандидата: „Кандидатът има минимум три приключени финансови години (2016, 

2017 и 2018 г.).“ съгласно утвърдените критерии и методология за оценка на 

проектните предложения следва да се извърши въз основа на данните в 

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ или съответно посочена еквивалентна  

идентификационна информация и извадка от регистър на съдебен или 

административен орган от държавата-членка, в която кандидатът е установен. 

В §1 т.14 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството е 

регламентирано, че „отчетен период“ е календарната година от 1 януари до 31 

декември. Цитираната разпоредба не поставя наличието на приключила 

финансова година в зависимост от осъществяването на дейност и в този смисъл 

за приключила финансова година ще се счита и година, в която кандидатът не е 

осъществявал дейност.  
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Следва да имате предвид, че при описаната от Вас хипотеза предприятието-

кандидат може да получи по-малък брой точки (или  да не получи точки) по 

критериите за техническа и финансова оценка от раздел II. Иновативен капацитет  

и финансова стабилност на кандидата, където счетоводно-отчетните документи 

за 2016, 2017 и 2018 г. служат като източник на проверка. 

55.  02.03.2020 Въпрос по процедура BG16RFOPO02-1.022 „Стимулиране внедряването 

на иновации от съществуващи предприятия“ 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

съгласно т. 14.2 „Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване по 

процедурата, разходите за специализиран софтуер, вкл. лицензии за 

софтуер, не трябва да надвишават сумата от 200 000 лв. 

Представляваният от нас кандидат предвижда разработването на 

иновативен софтуерен продукт. Предвиденият за разработване софтуер 

се явява водеща иновация по проекта, респ. няма допълваща функция, а е 

основен предмет на проектното предложение и крайната цел е чрез този 

продукт дружеството-канидат да предоставя иновативна услуга на своите 

клиенти. 

В тази връзка молим да уточните дали се прилага финансовото 

ограничение от 200 000 лв. за разработване на иновативния софтуерен 

продукт. 

Следва да се отбележи, че проектните предложения трябва да са насочени към 

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

права, вече придобити от трети лица. В този смисъл интелектуалните права 

следва да са придобити към датата на кандидатстване, включително и когато 

иновацията се основава на софтуерен продукт. 

От друга страна, когато горепосоченото изискване е изпълнено съгласно 

Условията за кандидатстване разходите за специализиран софтуер (независимо 

един или повече), включително лицензии за софтуер не трябва да надвишават 

200 000 лева, като 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).  

 Следва да се има предвид, че за големи предприятия разходите за нематериални 

активи са допустими само до 50% от общите допустими инвестиционни разходи 

за първоначалната инвестиция при приложим режим на държавна помощ 

„Регионална инвестиционна помощ“. 

56.  02.03.2020 Здравейте! 

Във връзка с отворената за кандидатстване процедура BG16RFOP002-1.022 

„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия”  

моля за отговор и допълнителни разяснения по следните въпроси: 

Ако подкрепяната по проекта иновация е защитена с валидно свидетелство 

за регистрация на полезен модел, доказано с предоставено валидно 

свидетелство за регистрация на полезен модел или решение за регистрация 

на полезен модел, то: 

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->За да получи проектното 

предложение предвидените в Критерии и методология за оценка 8 точки по 

критерий I.1. „Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация“, 

1. - 3. Моля запознайте се със становище на УО на ОПИК по въпрос № 34.2. и № 

53. 

4. - 6. Моля запознайте се със становище на УО на ОПИК по въпрос № 50. 
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задължително ли е самото дружество кандидат да е притежател на полезния 

модел или е възможно трето лице (напр. съдружник, управител на 

дружеството или др. лице) да притежава полезния модел, а кандидатът да 

има право да го използва (приложи на практика) въз основа на договорка 

между него и притежателя на полезния модел? 

<!--[if !supportLists]-->1.1.<!--[endif]-->Ако отговорът Ви указва, че е 

допустимо трето лице да е притежател на полезния модел, а кандидатът има 

право да го използва, то следва ли задължително да се представи 

споразумението между него и притежателя на полезния модел, или е 

достатъчно да попълни Декларация – Приложение 7, раздел 1? 

<!--[if !supportLists]-->1.2.<!--[endif]-->В описаната по-горе хипотеза, ако 

отговорът Ви на въпрос 1.2. указва, че за присъждане на 8 т. е необходимо и 

представяне на съответния договор, то трябва ли, съответното лицензионно 

споразумение да бъде вписано в ПВ, ако лицензията не е изключителна? 

<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->Ако в т.11.4. „Права по 

индустриална собственост“ от Формуляра за кандидатстване кандидатът 

посочи като наличие на права по индустриална собственост, по отношение 

на които управителят е първоначален заявител и/или изобретател правата 

върху описания в т.11.7 полезен модел, за който по критерий I.1 са му 

присъдени вече 8 т., то ще получи ли и 5 т. съгласно критерий 

II.3.“Придобити права по индустриална собственост“, или за получаването 

на предвидените в критерий II.3. 5 точки е необходимо кандидатът да 

посочи и притежава валидно свидетелство за регистрация на друг полезен 

модел? 

<!--[if !supportLists]-->3.       <!--[endif]-->Как следва да се тълкува 

изречението от буква „т“ на т.24. „Списък на документите, които се подават 

на етап кандидатстване“, гласящо: „Документите не следва да включат 

патента/свидетелството за регистрация на полезен модел, с който е 

защитена внедряваната по проекта иновация”: 

<!--[if !supportLists]-->3.1.<!--[endif]-->Че за присъждане на предвидените в 

критерий II.3 точки документите не е задължително да включват 

патента/свидетелството за регистрация на полезен модел, с който е 

защитена внедряваната по проекта иновация, но е допустимо и ще бъдат 

присъдени съответните точки и по двата критерия (критерий I.1 и II.3), ако 

представените по т.11.4 документи включват патента/свидетелството за 
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регистрация на полезен модел, с който е защитена внедряваната по проекта 

иновация; 

 

Или 

 

<!--[if !supportLists]-->3.2.<!--[endif]-->Че за присъждане на предвидените в 

критерий II.3 точки документите е задължително да НЕ включват 

патента/свидетелството за регистрация на полезен модел, с който е 

защитена внедряваната по проекта иновация , като за да бъдат присъдени 

съответните точки и по двата критерия (критерий I.1 и II.3), представените 

по т.11.4 документи следва да са за различен патент/свидетелството за 

регистрация на полезен модел от представения по т.11.7, с който е защитена 

внедряваната по проекта иновация? 

Надявам се да получа изчерпателни и конкретни отговори! 

Поздрави, 

57.  03.03.2020 Добър вечер.  

Бих искала да Ви попитам следното по отношение на допълващата 

иновация: 

Има ли някакви конкретни изисквания за тази иновация - ниво на новост, 

защита с определен документ, съответствие с ИСИС, задължително 

включване на дейности/разходи за нея? 

Не намерих такива, но все пак исках да получа потвърждение. 

Предварително благодаря. 

Изпълнението на проекта 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, които следва да попадат в 

приоритетните направления на тематичните области на ИСИС (посочени в т.13.1 

от Условията за кандидатстване). Допълнително,  изпълнението на проекта може 

да води и до внедряване и на иновация в бизнес процесите, насочена към: 

разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или 

информационни и комуникационни системи, единствено когато тя е допълваща, 

като не е задължително нейното включване. 

Допълнително, за да са допустими разходите за дълготрайни активи следва 

същите да водят до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или 

иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и 

предоставяне на услуги.  В рамките нa допустимите разходи (посочени в т. 14.2. 

„Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване) може (не е задължитно) 

да бъдат включени и такива, които водят до внедряване на иновация в бизнес 

процесите, насочена към: разпространение и логистика и/или маркетинг и 

продажби, и/или информационни и комуникационни системи, единствено когато 

тя е допълваща спрямо задължителната за внедряване продуктова иновация 

(стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство 
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на стоки и предоставяне на услуги. 

В Условията за кандидатстване не са налични други изисквания спрямо  

допълващата иновация, вкл. по отношение на степента на защита/наличие на 

защитен документ и съответствието с ИСИС. 

58.  04.03.2020 Уважаеми дами и господа, 

Имам следния въпрос по процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране 

внедряването на иновации от съществуващи предприятия“: 

Нашето предприятие планира внедряване на производствена (процесова) 

иновация чрез внедряване на нов начин на производство на продуктите, 

които до момента са произвеждани в предприятието. Ще бъдат направени 

значителни изменения в наличните технологии, производственото 

оборудване и софтуера. Внедряваният нов начин на производство е 

иновативен и защитен със свидетелство за полезен модел, собственост на 

трети лица, като правата на индустриална собственост ще бъдат уредени 

чрез лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния 

обект на интелектуална собственост. 

Предвид гореизложеното, необходимо ли е крайният продукт като резултат 

от иновативния производствен процес също да бъде иновативен и да има 

значителни подобрения в техническите характеристики или е достатъчно 

процеса на проиводство да бъде иновативен? И как се доказва това на етап 

изпълнение - напр. лабораторни анализи или експертни оценки или друг вид 

документ? 

По настоящата процедура изпълнението на проектите 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. Съответно всеки отделен кандидат, съгласно 

спецификата на проектното предложение следва да избере един от двата вида 

допустими иновации: продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в 

бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. 

В тази връзка, когато изпълнението на проектите води до внедряване на 

иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и 

предоставяне на услуги (съгласно запитването - нов начин на производство) не е 

задължително да води и до внедряване на продуктова иновация (стока или 

услуга).  

Допълнително, към момента на приключване на изпълнението на проекта 

иновацията трябва да бъде внедрена и при подаване на финалния отчет 

бенефициентът следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да предостави доказателства в 

подкрепа както на иновативността, така и за внедряването на производствения 

процес, като тези доказателства зависят от всеки специфичен проект. Всички 

заложени дейности в административния договор за безвъзмездна финансова 

помощ, следва да са изпълнени, съгласно заложеното в същия и в съответствие с 

приложимото законодателство и правилата на програмата, като се представят 

достатъчно доказателства (документи) за изпълнението на отчетените дейности, 

които показват наличие на адекватна одитна пътека - удостоверяваща, че 

очакваните проектни резултати, заложени в договора за безвъзмездна финансова 

помощ, са постигнати и целите са изпълнени. 

59.  04.03.2020 Уважаеми дами и господа,  

 

Бихме искали да получим отговор на следният въпрос, свързан с 

подготовката на проектно предложение по процедура BG16RFOP002-1.022 

Действително, съгласно Приложение № 15 „Използвани съкращения и основни 

дефиниции“ за целите на настоящата процедура не представляват транспортни 

средства машини и съоръжения, които се придвижват само на територията на 

предприятието или се използват за вътрешно технологичен транспорт, при 
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„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“: 

Считат ли се за транспортни средства и допустимо ли е закупуването на 

велосипеди за екстремен планински туризъм, при условие, че те няма да се 

използват за придвижване по пътища? Нашето предприятие е разработило 

иновaтивен навигационен софтуер за  екстремен велосипеден планински 

туризъм, за внедряването на пазара на който е необходимо да бъдат 

закупени съответно и адекватни велосипеди. Аналогично на пояснението 

дадено от Управляващия орган към дефиницията на „Транспортни 

следства“ , а именно:“ За целите на настоящата процедура не представляват 

транспортни средства машини и съоръжения, които се придвижват само на 

територията на предприятието или се използват за вътрешно технологичен 

транспорт, при условие, че не се придвижват по пътищата.“ следва и 

закупуването на велосипеди за екстремен планински туризъм, които не се 

придвижват по пътища да е допустимо, но все пак бихме желали да получим 

официален отговор на този конкретен въпрос от страна на Управляващия 

орган. 

Успешен ден! 

условие, че не се придвижват по пътищата. Посоченото означава, че разходите за 

велосипеди за екстремен планински туризъм, които не се придвижват по пътища 

са допустими при спазване на всички останали изисквания и ограничения.по 

процедурата.  

Допълнително, съгласно Условията за кандидатстване внедряваните по 

процедурата иновации следва да попадат в обхвата на изброените приоритетни 

направления на тематичните области на ИСИС.  

Следва да имате предвид, че всички разходи, включени в Бюджета (т. 5 от 

Формуляра за кандидатстване) на проектното предложение трябва да са 

необходими за неговото изпълнение, за което е задължително да бъде 

предоставена съответната обосновка във Формуляра за кандидатстване. 

Недопустими са разходи за закупуване на дълготрайни материални активи и 

дълготрайни нематериални активи, които не са пряко свързани с постигане на 

целите на процедурата. В случай че разходите не отговарят на изброените 

изисквания, същите ще бъдат премахнати от бюджета на проекта служебно от 

Оценителната комисия. 

60.  04.03.2020 Здравейте, 

 

Във връзка с условията по процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране 

внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ имам следния 

въпрос: 

 

По отношение на критерий 2. „Новост на подкрепяната иновация“ от раздел 

I. „Иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация“ от 

Критериите за техническа и финансова оценка, моля да потвърдите, че 

първият булет „Внедряването на иновацията по проекта ще позволи на 

кандидата да реализира на пазара нов или значително усъвършенстван 

продукт/услуга (спрямо предлаганите от него на пазара до сега) със 

значително подобрени характеристики“ включва и хипотеза „внедряване на 

иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и 

предоставяне на услуги“ (при която няма непременно като резултат нов или 

значително усъвършенстван продукт/услуга), и съответно проект, при който 

се внедрява иновация в бизнес процесите, насочена към производство на 

Съгласно критерий 2. „Новост на подкрепяната иновация“ от раздел I. 

„Иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация“ от 

Критериите за техническа и финансова оценка, за да бъдат получени 10 т. по 

критерия е необходимо да бъдат изпълнени всички 4 (четири) изисквания 

(булети). Съответно при внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена 

към производство на стоки и предоставяне на услуги, при която не е наличен 

като резултат нов или значително усъвършенстван продукт/услуга, няма да е 

изпълнено едно от изискванията, а именно „Внедряването на иновацията по 

проекта ще позволи на кандидата да реализира на пазара нов или значително 

усъвършенстван продукт/услуга (спрямо предлаганите от него на пазара до сега) 

със значително подобрени характеристики“, поради което проектното 

предложение не може да получи максималния брой от 10 точки по критерий 2 

„Новост на подкрепяната иновация“ от раздел I на техническата и финансова 

оценка. 
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стоки и предоставяне на услуги, би получил 10 точки по критерия, при 

условие че отговаря и на останалите 3 булети.  

 

Благодаря! 

61.  04.03.2020 Здравейте! 

Ние сме малко предприятие /до 50 човека/ от Велико Търново.Работим в 

сферата на услугите. 

Искам да изградя зарядна станция за електрически автомобили, с която да 

предоставям услуга за зареждане на преминаващи през града електрически 

превозни средства. 

Имам ли право да кандидатствам по проект  

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от 

съществуващи предприятия“  

 

Елемент А „Инвестиции“ 

 

Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в 

бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на 

услуги, посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване. 

Искам да закупя съоръжение ,което да изградя и монтирам с цел 

предоставяне услуга ,която към момента е новост за България. 

Поздрави! 

Съгласно Условията за кандидатстване внедряваните по процедурата иновации 

следва да попадат в обхвата на изброените приоритетни направления на 

тематичните области на ИСИС. 

В тази връзка, изграждането на зарядна станция за зареждане на електрически 

превозни средства е допустимо при изпълнение на всички останали изисквания 

по процедурата. Съгласно едно от тези изисквания проектите следва да са 

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

интелектуални права, вече придобити от трети лица. Иновация е нов или 

подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се 

различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е 

предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба от 

предприятието (процес).  

С оглед изложеното, единствено изграждането на зарядна станция за зареждане 

на електрически превозни средства, когато това не е съпроводено с внедряване 

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

значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието 

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

употреба от предприятието (процес) не е достатъчно за изпълнение на 

изискването проектите да са насочени към внедряване на иновация. 

Окончателното становище относно допустимостта на конкретно проектното 

предоложение не може да бъде предоставено в рамките на дадените разяснения 

от УО на постъпили вапроси от кандидатите. 

62.  04.03.2020 Здравейте! 

Имам следния въпрос, свързан с един от показателите за техническа оценка, 

а именно: Придобити права по индустриална собственост. 

Предвидени са 5 точки за кандидат, който отговаря на следното условие: 

"Предприятието кандидат, управителят и/или съдружниците и/или (при 

акционерно дружество и командитно дружество с акции) акционерите и/или 

Изпълнение на посочения критерий II.3 от техническата и финансова оценка в 

различните хипотези, за които е предвидено да бъдат присъдени съответен брой 

точки, е налице, когато предприятието кандидат, управителят и/или 

съдружниците и/или (при акционерно дружество и командитно дружество с 

акции) акционерите и/или председателят на Управителния съвет или на Съвета 

на директорите е/са първоначален заявител/и или изобретател/и най-малко на 
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председателят на Управителния съвет или на Съвета на директорите е/са 

първоначален заявител/и или изобретател/и най-малко на едно валидно 

свидетелство за регистрация на полезен модел в областта на внедряваната 

иновация и не са първоначален заявител/и или изобретател/и на валиден 

патент за изобретение." 

Въпросът ми е следният: В случай, че предприятието кандидат има закупен 

лиценз на валиден патент за изобретение, отнасящо се до иновация в 

областта на внедряваната иновация, т.е. не е първоначален заявител на този 

валиден патент, това достатъчно условие ли е, за да бъдат получени 5 точки 

по този показател? Или към придобиването на иновация под формата на 

патент, без кандидатът да е първоначален заявител, същият би следвало да 

изпълнява и още едно условие, а именно- да бъде първоначален заявител на 

свидетелство за регистрация на полезен модел в областта на внедряваната 

иновация? С други думи, едва кумулативното изпълнение на двете условия- 

да бъде първоначален заявител на свидетелство за регистрация на полезен 

модел и да има придобит патент за изобретение- и двете в областта на 

внедряваната иновация, ли са задължителни, за да могат да се получат 5 

точки по този показател?  

Предварително благодаря! 

едно валидно свидетелство за регистрация на полезен модел/патент за 

изобретение в или независимо от  областта на внедряваната иновация. Съответно 

при хипотеза, при която посочените лица не са първоначален заявител на 

валиден полезен модел/патент, критерият няма да е изпълнен, съответно няма да 

бъдат получени точки по критерий II.3 „Придобити права по индустриална 

собственост“. 

За изпълнението на подкритерия в хипотезата за получаване на 5 точки е 

необходимо предприятието-кандидат и/или управителят и/или съдружниците 

и/или (при акционерно дружество и командитно дружество с акции) акционерите 

и/или председателят на Управителния съвет или на Съвета на директорите да е/са 

единствено първоначален заявител или изобретател най-малко на едно 

валидно свидетелство за регистрация на полезен модел в областта на 

внедряваната иновация и да не е/са първоначален заявител или изобретател на 

валиден патент за изобретение. 

Следва да имате предвид, че съгласно бележка под линия № 16 на стр.33 от 

критериите и методологията за оценка на проектните предложение (Приложение 

10 към Условията за кандидатстване) в рамките на оценката по критерий 

„Придобити права по индустриална собственост“ не се включват 

патентът/свидетелството за регистрация на полезен модел, с който е защитена 

внедряваната по проекта иновация. 

63.  04.03.2020 Здравейте,  

Във връзка с отговор на въпрос 16 от 20.02.2020, моля за допълнително 

разяснение:  

Фирмата кандидат притежава патент за ДМА, но не и за самия 

производствен процес. По проекта се предвижда внедряване на иновативен 

производствен процес, посредством закупуване на ДМА, изработено от 

външен изпълнител по патент собственост на кандидата, с което ще се 

произвежда продукт, който не е защитен с патент.  

В този случай - кандидатът притежава патент за ДМА, но не и за 

производствения процес, ще получи ли точки по показател "Степен на 

защита на подкрепяната по проекта иновация".  

Според ден! 

В посоченият в запитването случай подкрепяната по проекта иновация 

(производствен процес) не е защитена с валиден патент за изобретение, поради 

което не може да се приеме, че е изпълнено първото изискване на критерий I.1 

„Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация“ от техническата и 

финансова оценка, а именно: „Подкрепяната по проекта иновация е защитена с 

валиден патент за изобретение.“. 

В допълнение, проектното предложение следва задължително да съдържа поне 

един от документите, изброени в т.24, буква й/ от Условията за кандидатстване, в 

подкрепа на наличието на права върху интелектуална собственост върху 

внедряваната по проекта продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в 

бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. 

64.  04.03.2020 Здравейте, 1. Моля запознайте се със становище на УО на ОПИК по въпрос № 54. 
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Искам да ви попитам: 

1. Фирма, която не е упражнявала дейност за посочените финансови години 

и е подавала нулеви декларации може ли да участва? ( КИД 7219 Развойна и 

научна дейност) за 2019 имам някакви приходи. 

2. Има ли възможност да се направи някакъв вид обединение с немска 

компания? Задавам въпроса си така защото заедно сме разработили 

иновативен продукт. 

Благодаря ви предварително 

Хубав ден  

2. Съгласно Условията за кандидатстване по настоящата процедура за подбор на 

проекти кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или 

други организации. Кандидати следва да са търговци по смисъла на Търговския 

закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на 

законодателството на държава-членка на Европейското икономическо 

пространство. 

В рамките на процедурата се подкрепят проекти за внедряване на иновации, 

които са собствена разработка или на база интелектуални права, вече 

придобити от трети лица.  

При внедряването на съответната иновация не трябва да се нарушават чужди 

права върху интелектуална собственост. 

В допълнение, моля запознайте се и със становището на УО на ОПИК по въпрос 

№ 20.2. 

65.  04.03.2020 Здравейте,  

В  КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  I. Иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната 

иновация,    2. Новост на подкрепяната иновация:  

Фирмата има намерение  да кандидатства за  Внедряване на иновация по 

проекта на продукт-стока. Необходимо ли е да внедри и още един 

иновационен продукт -  

""" внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към: 

разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или 

информационни и комуникационни системи""""", за да се получат 10 т., при 

положение, че са изпълнени другите критерии:    

"""  

Внедряването на иновацията по проекта ще позволи на кандидата да 

реализира на пазара нов или значително усъвършенстван продукт/услуга 

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

характеристики.  

С внедрената по проекта иновация, кандидатът ще навлезе на нови пазари и 

ще постигне увеличаване на пазарния дял на предлаганите от него 

продукти/услуги.  

Изпълнението на проекта 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. 

Допълнително,  изпълнението на проекта може да води и до внедряване на 

иновация в бизнес процесите, насочена към: разпространение и логистика и/или 

маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, 

единствено когато тя е допълваща спрямо задължителната за внедряване 

продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, 

насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. 

С оглед изложеното не е задължително внедряване на иновация в бизнес 

процесите, насочена към: разпространение и логистика и/или маркетинг и 

продажби, и/или информационни и комуникационни системи, но, за да получи 

проектното предложение максималния брой точки по критерий „Новост на 

подкрепяната иновация“ – 10, е необходимо да бъде изпълнено и това изискване.. 
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В резултат на внедряваната по проекта иновация кандидатът ще увеличи 

добавената стойност, която реализира. """""""""  

С уважение, 

66.  04.03.2020 Уважаем екип на министерство на икономиката, 

Ние сме счетоводно и одиторско предприятие с основна дейност 

организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по 

Закона за счетоводството, и одиторски услуги. Имаме дългогодишна 

история и отлична репутация на пазара. Собственикът и управителят на 

счетоводното предприятие е разработил план и схема на иновативна 

компютърна програма, която може да се внедри в услугите на компанията 

като иновативна счетоводна софтуерна система. Схемата съдържа 

основните функционалности, включително автоматизация на обработката на 

входящата първична информация, алгоритми за обработка на данните и 

иновативна система с елементи на изкуствен интелект за анализ и 

визуализация на изходящата информация, необходима на управлението на 

предприятието и на публичните органи (НАП, НСИ, НОИ, АВ, ТР, БНБ и 

т.н.) По смисъла на чл.3, ал. 1 и ал.3 от ЗАПСП тази разработка е обект на 

авторско право с носител физическото лице разработило продукта.  

Реализирането и внедряването на иновативния продукт в нашето счетоводно 

предприятие ще повиши производителността и конкурентоспособността ни. 

От друга страна предлагането на пазара и внедряването на счетоводната 

система в потенциални клиенти, български малки и средни предприятия, ще 

представлява нова дейност за нас, която ще обогати и разнообрази 

предлаганите от предприятието продукти и услуги и ще увеличи пазарният 

ни дял. 

Конкретните ни въпроси, касаещи условията за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП ИК, 

процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации 

от съществуващи предприятия“ са: 

1. При описаните по-горе обстоятелства за защита на иновацията по 

смисъла на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от ЗАПСП, ще се счита ли за изпълнено 

условието, че подкрепяната по проекта иновация е защитена с авторско 

право и биха ли се присъдили 6 точки на проектното предложение за 

внедряване на описаната иновация по критерий I.1.Степен на защита на 

подкрепяната по проекта иновация 

1. Един от източниците на проверка при оценката на критерий I.1. „Степен на 

защита на подкрепяната по проекта иновация“ от Техническа и финансова 

оценка включват Декларация за ненарушаване на чужди права върху 

интелектуална собственост (Приложение 7 - Раздел 2 „Декларация за авторски 

права върху произведението предмет на защита на внедряваната иновация“). 

Този документ е посочен и в Условията за кандидатстване, където са изброени 

документите  в подкрепа на иновативността на продуктова иновация (стока или 

услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и 

предоставяне на услуги, описани във Формуляра за кандидатстване. Съответно 

при наличието му ще бъдат присъдени 6 точки по критерий I.1. „Степен на 

защита на подкрепяната по проекта“. 

2. - 4. Обстоятелството, че проектно предложение се базира на разработка (план 

и схеми за компютърна програма), защитена с авторско право не е достатъчно за 

да се счита, че то е допустимо. Необходимо е изпълнението и на останалите 

изисквания по процедурата, едно от който е проектите да са насочени към 

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

права, вече придобити от трети лица. В този смисъл когато иновацията 

(разработка (план и схеми за компютърна програма)) все още не е разработена, то 

проектно предложение, базирано на нея не е допустимо. Съответно след като 

иновацията е разработена, тя може да бъде внедрена в предприятието. Освен 

това, проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е 

собствена разработка или на база интелектуални права, вече придобити от трети 

лица, като интелектуални права (включително авторските права) следва да са 

придобити към датата на кандидатстване, а не след подписване на договор за 

безвъзмездна финансова помощ. 

В допълнение, моля запознайте се и с изискванията на специфичните за 

процедурата индикатори, указани в т. 7.2. на Условията за кандидатстване. Едно 

от тези изисквания е минималният размер на сумарната целева стойност на 

индикатори „Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби година N+1“, 

„Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби година N+2“ и 

„Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби година N+3“ да е по-
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2. Допустимо ли е иновативната разработка (план и схеми за компютърна 

програма) защитена с авторско право да бъде доразработена и внедрена в 

услугите на компанията в рамките на изпълнението на проекта имайки 

предвид, че съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗАПСП обект на авторското право може 

да бъдат подготвителни скици, планове и др.  

3. В допустимите „разходи за придобиване на дълготрайни нематериални 

активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, 

лицензи , „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта“, могат 

ли да се включат разходи за разработване на софтуерната счетоводна 

система въз основа на иновативната разработка (схеми и планове за 

компютърна програма). 

4. В случай, че към момента на подаване на проектното предложение, 

софтуерната система е разработена със собствени средства от кандидата и 

кандидатът притежава авторските права върху самия софтуер, в 

допустимите „разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи 

(ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи , 

„ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта“, могат ли да се 

включат разходи за разработване на допълнителни функционалности и 

модули, които допринасят за внедряването на софтуерната система в 

услугите на компанията. 

Благодарим предварително за отговора.  

голяма или равна на размера на заявената стойност на безвъзмездната финансова 

помощ по проекта (съгласно т. 5 „Бюджет” от Формуляра за кандидатстване). В 

същата точка от Условията за кандидатстване е уточнено, че прогнозните нетни 

приходи от продажби следва да са отчетени в същия раздел (двуцифрен код) 

съгласно КИД-2008 (Приложение 13), в рамките на който попада заявения от 

кандидата (четирицифрен) код на проекта по КИД 2008 в раздел 2 „Основни 

данни“ от Формуляра за кандидатстване, което ще бъде обект на проверка при 

проследяването на изпълнението на индикаторите от страна на УО на ОПИК. 

 
 


