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Дата на разясненията от УО: 23.08.2017 г.
90.

13.08.2017г.

Здравейте,
Имам един кратък въпрос по процедурата, който е свързан с
Вашия отговор на въпрос 60, точка 2:
Допустими ли са разходи за ДМА по Елемент Б, които да се
вложат в пилотна линия, с която ще се извърши пилотно
производство (на пилотни серии) на разработвания продукт с цел
неговото валидиране и демонстриране в релевантна среда?
Поздрави,

91.

13.08.2017г.

Подател: Калоян Статев
Ел. поща: kn.statev@gmail.com
Здравейте,
Имам следния въпрос по процедурата:
За изпълнение на дейност 1 е предвидено закупуване на
лабораторно оборудване за разработване на лабораторен образец.
За изпълнение на дейност 2 е предвидено закупуване на
оборудване за създаването на пилотни линии за валидиране на
технологията. Може ли да се проведат две процедури за
закупуването на апаратурата и консумативите за всяка дейност?
Трябва ли да се опише отделно апаратурата в дейност 1 за
лабораторната, а в дейност 2 за пилотната линия?
Допустимо ли е сключване на договор с консултант за подбор на
апаратурата и пускането й в експлоатация.
С Уважение,
Подател: проф. П. Ангелова
Ел. поща: pda54@abv.bg

Както е посочено и в рамките на разясненията, предоставени от УО на ОПИК по Въпрос
№60, т.2, разходите за ДМА, които се вграждат в прототипа на иновативния продукт, и
разходите за ДМА за серийно производство на иновативния продукт, както и разходите
за ДМА, които се вграждат в пилотната линия за производство на иновативен продукт,
са недопустими за финансиране по процедурата. Разходите за ДМА за пилотно
производство (на пилотни серии) на разработвания продукт с цел неговото валидиране и
демонстриране в релевантна среда са допустими по процедурата.

Видът процедура за избор на изпълнител, която трябва да проведе Бенефициентът, се
определя в зависимост от общия размер на безвъзмездната финансова помощ,
включително съфинансирането от страна на бенефициента за съответните
инвестиции/услуги/СМР съгласно одобрения бюджет, при спазване на следните
препоръки по отношение на определяне на процедурите за избор на изпълнители за
дейностите по проекта:
-

Не се допуска разделяне на предмета на процедурата при изпълнението на
проекта с цел заобикаляне прилагането на ЗУСЕСИФ

-

Предметът на процедурата следва да включва доставката на всички стоки или
изпълнението на всички услуги, които са функционално свързани помежду си.
Под „функционално свързани” следва да се разбира стоки и услуги, които се
използват за същите или сходни нужди.

ЗУСЕСИФ предвижда възможност за използване на система с обособени позиции, в
случай че:

-

съответните доставки/услуги представляват такава част от обекта на
процедурата, която въпреки че може да бъде самостоятелен обект на процедура,
е систематично свързана с другите позиции от обекта на процедурата;
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-

доставките и/или услугите не могат да бъдат извършени от един изпълнител

Определящо за избора на вида процедура за определяне на изпълнител, с включени в нея
обособени позиции е общата сума на всички обособени позиции (а не стойността на
всяка обособена позиция).
Необходимостта от включването на съответните разходи за придобиване на ДМА ,
необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена
иновация, следва да бъде обоснована при разписването на отделните дейности в т.7 от
Формуляра за кандидатстване: - лабораторното оборудване за разработване на
лабораторен образец – при описанието на Дейност 1, а оборудването, което се използва
при създаването на пилотни линии за валидиране на технологията – при описанието на
Дейност 2. Следва да имате предвид, че разходите за придобиването на ДМА, които се
вграждат в пилотната линия за производство на иновативен продукт, са недопустими.
Доколкото кандидатите следва да са наясно с типа апаратура, която им е необходима за
разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация още на
етап кандидатстване, залагането на разходи за консултантски и еквивалентни услуги за
подбор на необходимата апаратура, не е приложимо по настоящата процедура. От друга
страна, в случай че бъде обосновано, залагането на разходи за консултантски и
еквивалентни услуги за въвеждането в експлоатация на придобитите в рамките на
проекта активи, би било допустимо, като разход по т.4, В) от Елемент А.
92.

14.08.2017г.

Здравейте,
Във връзка с Процедура на подбор на проекти BG16RFOP0021.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“
имам следните въпроси:
1. Може ли да се търси свързаност чрез физическо лице между
предприятия А и Б, опериращи на същия съответен пазар, ако
физическо лице Х притежава над 50% от собствеността в А и
участва в оперативното управление на А като Управител, и
същевременно управлява Б (в качеството на Управител), но от
08.09.2016 г. не участва в собствеността на Б, а понастоящем
собственик на капитала на Б е съпругата на физическото лице Х?

1. Всички данни (стойности) на критериите за МСП се изчисляват и попълват в
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните
предприятия (ЗМСП) на годишна база – въз основа на данните за последната
приключила финансова година (2016 г.). Следва да имате предвид, че статусът на микро,
малко или средно предприятие се определя в т. 3 от Декларацията на базата на
последните две последователни финансови години, в които предприятието запазва
своите параметри по чл. 3 от ЗМСП без промяна. Съгласно посоченото преценката по
отношение на свързаността между предприятие А и Б следва да се извършва по
отношение на периода, обхващащ 2015 г. и 2016 г., в по-голямата част от който видно от
запитването, физическото лице притежава над 50 % от капитала на двете предприятия и
е техен управител, като предприятията А и Б извършват своята дейност или част от нея
на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари. Следователно двете
предприятия са свързани, като следва да имате предвид, че съгласно чл. 4, ал. 8 на ЗМСП
предприятия, осъществяващи помежду си някое от отношенията по ал. 5 (свързани
предприятия) от същия член, чрез физическо лице или група от физически лица, които
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В случай че към настоящия момент предприятията А и Б са
независими, може ли да се търси свързаност преди 08.09.2016 г.,
когато физическото лице Х е едноличен собственик на капитала
на Б и притежава над 50% от собствеността в А, като
същевременно е упралвявало двете дружества.
2. В Приложение Ч от документацията за кандидатстване по
процедурата, в т.2 е зададено да се предостави на английски език
информация, идентична с тази в т.11 от Формуляра за
кандидастване
"Допълнителна информация необходима за
оценка на проектното предложение".

Разяснения от УО
действат съвместно, се считат също за свързани предприятия, ако извършват своята
дейност или част от нея на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари.
Съответно видно от запитването предприятие А и Б оперират на същия пазар и
доколкото физическото лице Х действа съвместно със съпругата си, то двете
предприятия свързани.
2. В Приложение Ч кандидатите следва да предоставят идентични текстове на английски
език с тези от Формуляра за кандидатстване единствено за изрично изброените
раздели в Приложение Ч.

Това касае само изброените точки
1. Effectiveness of the partnership И
2. Upgrade of results under EU Framework Programmes (incl. ECSEL
Joint Undertaking) and/or awarded seal of excellence
ИЛИ следва да се допълнят и останалите 8 точки към т.11 от
Формуляра за кандидастване
"Допълнителна информация
необходима за оценка на проектното предложение"

93.

14.08.2017г.

Поздрави,
Подател: Лилия Лазарова
Ел. поща: lilia_lazarova@yahoo.com
Здравейте!
Моля за отговори на следните въпроси:
1. Допустимо ли е едноличният собственик на капитала на

1. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не съдържат изрично
ограничение собственици и съдружници в предприятието-кандидат да бъдат наети, като
част на от Екипа при спазване на всички изисквания по процедурата и националното
трудово законодателство.
Въпреки това, кандидатите, които са еднолични дружества с ограничена отговорност
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кандидата да бъде нает като експерт по проекта;

(ЕООД) следва да имат предвид, че сключването на договор сам със себе си (т.е.
самоназначаването) е неприложимо, когато едноличният собственик на капитала и
управителят на дружеството са едно и също лице.

2. При закупуване на „ноу - хау“ - трябва ли продавачът да е
собственик на съответното „ноу - хоу“ или е допустимо
продавачът да е ползвател, който има договорни отношения със
собственика, съгласно които може да го продава на трети лица.
3. При проект, който се изпълнява на различни места, съответно в
Северозападния район и извън него, къде се разпределят
разходите за закупуване на „ноу - хау“?
Предварително Ви благодаря!

3. Кандидатът сам определя към кое място на изпълнение (в случай на повече от едно
място на изпълнение на дейностите по проекта) да съотнесе всеки разход в зависимост
от това къде ще бъде реализиран той.

-С пожелания за успехи:

94.

14.08.2017г.

Подател: Николай Николов
Ел. поща: office@cmn-projects.com
Здравейте!

Изискванията и условията по отношение на допустимите разходи за възнаграждения са
описани подробно в т. 14.2 от Условията за кандидатстване.

Как следва да бъде третиран в бюджета платеният годишен
отпуск?
Например, ако проектът е 24 месеца и се предвижда даден
служител да бъде
нает за целия срок на проекта, в бюджета да му бъде предвидено
възнаграждение за 22 месеца?

95.

14.08.2017г.

Подател: Ралица Иванова
Ел. поща: ralitsa.ivanova@advant.bg
Здравейте,
Моля за отговор на следния въпрос във връзка с процедура
BG16RFOP002-1.005
Разработване
на
продуктови
и
производствени иновации:
Фирмата ни има

регистрация на

2. В случай че запитването, касае допустимостта на разходите за знания и патенти,
закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между
несвързани лица (Елемент А, т. 4, Б), следва да имате предвид, че не е задължително
страната, която предоставя правото за ползване върху съответното знание да е
притежател на правата на собственост. Горепосоченото е допустимо, в случай че
страната, която предоставя правото за ползване върху съответното знание, притежава
правото за това, напр. на база на сключена изключителна лицензия (Съгласно чл.596
Търговския закон, ако не е изрично уговорено и договорът е за изключителна лицензия,
лицензополучателят може да сключи договор за сублицензия).

промишлен дизайн от

Разходите за полагаем платен годишен отпуск са допустими за периода на изпълнение на
дейностите по проекта и до размера на основния платен годишен отпуск посочен в чл.
155 от Кодекса на труда. При наемането на квалифициран персонал – изследователи,
технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за
разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация,
кандидатите следва да спазват приложимото трудово законодателство.

Критерий II.3 „Права по индустриална собственост, по отношение на които кандидата,
управителя и/или съдружниците му е/са първоначален заявител/изобретател“ не
предвижда възможност за присъждане на точки на база на наличието на свидетелство за
регистрация на промишлен дизайн, по отношение на което кандидата, управителя и/или
съдружниците му е/са първоначален заявител/изобретател.
За повече подробности във връзка с прилагането на критерий II.3 – моля, запознайте се с
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Патентното ведомство на РБългария. Съгласно Критериите за
техническа и финансова оценка по процедурата, бенефициентите
трябва да докажат с документи наличието на права по
индустриална собственост- издаден патент за изобретение или
издадено свидетелство за регистрация на полезен модел.

разясненията, предоставени от УО на ОПИК по Въпрос №6.

По информация от Патентното ведомство на РБългария, обектите
на индустриална собственост са изброени в чл.1 от Парижката
конвенция за закрира на индустриалната собственост. Основни
обекти на закрила са изобретенията и полезните модели, марките
и географските означения, промишления дизайн, нови сортове
растения, породите животни, типологиите на интегрални схеми,
фирмените
наименования,
преследване
на
нелоялната
конкуренция и други.Предвид посочената информация, моля за
уточнение, дали регистрацията на промишлен дизайн, се приема з
а индустриална собственост по критериите за оценка на
процедурата и се присъждат съответния брой точки?
С уважение,

96.

16.08.2017г.

Подател: Соня Димитрова
Ел. поща: credo5@abv.bg
Здравейте,
Имам

следния

въпрос

по

процедурата:

Допустимо ли е включване в екипа на специалист-техник за
изпълнителска работа при създаването на пилотни линии за
валидиране на технологията? Кой вид дейност е: ИТИ или ЕП и
какво заплащане да се предвиди за 4 часа на ден?
С Уважение,
Подател: проф. П. Ангелова
Ел. поща: pda54@abv.bg

Екипът на кандидата/партньора е допустимо да включва само персонал, участващ пряко
в дейностите за разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена
иновация. Кандидатите сами определят какви изследователи, технически персонал и
друг квалифициран персонал е необходим за разработването на съответната иновация в
зависимост от спецификата на проектното предложение.
Определянето на категорията научни изследвания съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) №
651/2014 - "Индустриални научни изследвания" или "Експериментално развитие" – се
определя в зависимост от същността на проектните дейности, а не от това какъв
персонал ще бъде нает по проекта. Определенията за "Индустриални научни
изследвания" или "Експериментално развитие" са предоставени в Приложение Х.
Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава
максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване
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Разяснения от УО
(2017 г.) от 2 600 лв1. Допустимият размер на здравните и осигурителните вноски за
сметка на работодателя се определя съобразно икономическата дейност на кандидата.
Следва да имате предвид, че осигуряването на съответствие с изискванията на трудовото
законодателство и спазването на неговите разпоредби е отговорност и задължение на
кандидата.Размерът на възнаграждението на персонал, нает за по-малко от 8 часа,
следва да бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8 часа.

97.

17.08.2017г.

Здравейте,
Във връзка с отворената процедура BG16RFOP002-1.005 –
„Разработване на продуктови и производствени иновации“ имам
следния въпрос:


Един от изискуемите документи на етап кандидатстване е
буква д/ от т.24 на Условията за кандидатстване, а
именно „Извлечение от Формуляра за кандидатстване на
английски език (Приложение Ч)“. В случай, че този
документ е пропуснат да бъде представен, то той ще бъде
ли допълнително изискван от Оценителната комисия или
няма да бъде допълнително изискван и проектното
предложение ще бъде отхвърлено?
Благодаря!
С уважение:

98.

17.08.2017г.

Подател: С.Георгиева
Ел. поща: sabotanova@abv.bg
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с намерението ни за участие в процедура за подбор на
проектни предложения BG16RFOP002-1.005 "Разработване на
продуктови и производствени иновации", моля, отговорете на
следните въпроси:
Ще бъде ли счетено за ефективно партньорството с държавно
висше учебно заведение, при следните условия:

1

Съгласно т.24 от Условията за кандидатстване, в случай че при проверката на
документите по т. 1 букви от а/ до з/ (вкл. Извлечение от Формуляра за
кандидатстване на английски език (Приложение Ч)), от й/до л/, от н/ до х/ бъде
установена липса на документи и/или друга нередовност, Оценителната комисия ще
изпраща до кандидатите уведомление за установените нередовности посредством
ИСУН. Кандидатите следва да представят липсващите документи/отстранят
нередовностите в срок от една седмица от датата на изпращане на уведомлението в
ИСУН. Уведомленията за установени нередовности ще се изпращат през ИСУН 2020
чрез електронния профил на кандидата, като кандидатът ще бъде известяван за
посоченото електронно чрез електронния адрес, асоцииран към неговия профил. За дата
на получаване на уведомлението се счита датата на изпращането му в ИСУН 2020.
В случай че след допълнителното изискване по установения ред Извлечението от
Формуляра за кандидатстване на английски език (Приложение Ч) не бъде предоставено
от кандидата или е представено, но не съгласно изискванията, проектното предложение
се отхвърля.

Съгласно Условията за кандидатстване по настоящата процедура, за да бъде налично
ефективно сътрудничество между едно предприятие и един партньор (съответно да бъде
допустимо включването на надбавката към интензитета на помощта за
кандидата/партньора), е необходимо партньора да поема най-малко 10 % от допустимите
разходи и разполагат с правото да публикуват резултатите от собствените си научни
изследвания. Горепосоченото изискване е приложимо както в случаите, когато
партньорът е бюджетно предприятие, така и в случаите, когато собствеността на
партньора е частна.
Следва да имате предвид, че ако подадете проектно предложение, което включва

Сумата не включва здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя.
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО

1. В рамките на партньорството, в екипа за разработване на
иновативната идея ще бъдат включени лица, служители на
въпросния ВУЗ;
2. Поради ограничени бюджетни средства ВУЗ не е в състояние
да поеме 10% от разходите по проекта и съответно няма да се
възползва от възможността за получаване на безвъзмездна
финансова помощ от страна на ЕС.
Така организираното партньорство ще позволи ли завишаване с
допълнителни 15% на интензитетеа на помощта за кандидата и
дали проектът ще получи предвидените за ефективно
партньорство 3 точки на етап "Техническа и финансова оценка" ?

партньорство, то проектното предложение следва да отговаря на Критерий №11 „В
случай че проектното предложение се осъществява в партньорство, минимум 10% от
заявените разходи по проекта трябва да се извършват от партньора. При включване на
повече от един партньор в едно проектно предложение всеки един от участващите
партньори трябва да отговаря на горепосоченото изискване“ и Критерий №12 „В случай
че проектното предложение се осъществява в партньорство, партньорът/ите разполага/т
с правото да публикуват резултатите от собствените си научни изследвания“ от
Критериите за допустимост на проекта, посочени в Приложение И.
При
несъответствие с някое от посочените изисквания проектното предложение се
отхвърля.

С предварителна благодарност,
Подател: М. Шопова
Ел. поща: milena97@abv.bg
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