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Дата на разясненията от УО: 20 януари 2016 г.
31.

11.01.2016 г.




Уважаеми дами и господа,
Имаме следните въпроси, свързани със схема BG16RFOP002-1.001
„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“:

Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 3, т.5.
Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 25.

Молим за разяснение, в случаите на кандидат МСП, ако помощта по
Елемент А Инвестиции е в режим де минимис, а помощта по Елемент Б
Услуги е в режим “Консултантски и помощни услуги за иновации в полза
на МСП”, при спазване на регламентираните ограничения и при сценарии
кандидатът никога не е получавал минимална помощ и/или консултантски и
помощни услуги за иновации в полза на МПС, общият размер на
безвъзмездната финансова помощ на проект може да бъде в размер на
левовата равностойност на 400 000 евро (200 000 евро в режим де минимис
и 200 000 евро в режим консултантски и помощни услуги за иновации в
полза на МСП).
В Насоките за кандидатстване, в списъка с документи, които се прилагат на
етап кандидатстване към електронния формуляр в ИСУН, е включено
следното: “Справка за иновационната дейност на предприятието през
периода 2012-2014 година”. Предвид факта, че всички останали документи,
касаещи кандидатите обхващат периода 2013, 2014 и 2015 год., моля
потвърдете, че изискваната справка за иновационната дейност е за период
2012 – 2014, а не за период 2013 – 2015 год.

32.

11.01.2016 г.

Предварително ви благодарим за отговорите,
Подател: Екипът на Идеин ЕООД
Ел. поща: office@idein.eu
Здравейте!
Имам два въпроса:
1. Как следва да се отчита 7-годишния срок, за който безвъзмездната
помощ, получена в него, не може да надхвърля определените стойност за
различните видове предприятия /стр.7 от Насоките/? Към коя дата – към

1.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата, заедно с
договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ
по ОПРКБИ и/или ОПИК се проверява и на етап кандидатстване, и на
етап договаряне. В случай че по време на финансовата оценка се установи
надвишаване на тези прагове, Оценителната комисия служебно ги намалява

1

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО

датата на крайния срок за кандидатстване, към очакваната дата на
подписване на евентуален ДБФП или към някаква друга дата? Моля,
уточнете.
2. Сред допустимите дейности по елемент А “Инвестиции” /стр.25 от
Насоките/ сте посочили “Придобиване/разработване на специализиран
софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или
услуга) или процес”. Ще бъде ли призната за допустима дейност
придобиването на ERP система, необходима за организацията на
производството и реализацията на иновативния продукт.
С уважение,
Подател: Н. Енчев
Ел. поща: casdkar@rozabg.com
2.

33.

11.01.2016 г.

Здравейте,
искам да попитам производители на бира с КИД 11.05 допустими кандидати
като сектор по процедурата ли са? Не са описани в изрично недопустимите,
което означава, че ако отговарят на всикчи останали условия са допустими?

34.

12.01.2016 г.

Благодаря предварително
Подател: К. Стоев
Ел. поща: et.deson91@gmail.com
Уважаеми Дами и Господа,
във връзка с отворена процедура за прием на проекти „Подкрепа за
внедряване на иновации в предприятията“, Ви моля за отговор на следните
въпроси:
1. Съгласно Насоките за кандидатстване: "Безвъзмездната финансова помощ
по процедурата, заедно с договорената за последните седем години
безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК, не може да
надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия". Моля Ви за
разяснение дали в посочения лимит влиза получаваната минимална

до максимално допустимия размер. В случай че на етап договаряне се
установи надвишаване на посочените прагове, Ръководителят на
Управляващия орган взема мотивирано решение за отказ за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ.
В тази връзка, кандидатите, които са подали проектни предложения и/или
са в списъка с резервите по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване
на производствения капацитет в МСП", следва да имат предвид, че ако са
одобрени и сключат договор по тази процедура, то стойността на БФП
съгласно сключения договор ще бъде взета предвид при пресмятането на
максимални прагове за получена БФП за период от 7 години, което се
проверява както при финансовата оценка на проектните предложения, така
и на етап договаряне по настоящата процедура.
Съгласно т.13.2 от Насоките за кандидатстване „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)“ е недопустима дейност по настоящата процедура.

Предприятията, извършващи основната си икономическа дейност или
кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008
(Приложение У към Насоките за кандидатстване) попадат в Сектор С - код на
икономическа дейност 11.05 „Производство на пиво“, не са сред предприятията,
които не могат да получават подкрепа по настоящата процедура с оглед
избягване на припокриването на интервенциите между ОПИК и ПРСР, като са
допустими кандидати по настоящата процедура, при спазване на всички
останали критерии, изисквания и условия по процедурата.
1.

В посоченото ограничение (2 500 000 лева за микро и малки предприятия, 5
000 000 лева за средни предприятия и 7 500 000 лева за големи
предприятия) влизат безвъзмездната финансова помощ по настоящата
процедура и всички получени средства по ОПИК 2014-2020 и ОПРКБИ
2007-2013 през последните 7 години, независимо от режима на
държавна/минимална помощ, по който са получени. В случай че
предприятието-кандидат е получило през последните 7 години
безвъзмездна финансова помощ, надхвърляща посочените прагове, то
същото предприятия не може да кандидатства по настоящата процедура,
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безвъзмездна финансова помощ по режим "Де минимис"? Ако нашето
предприятие е получило безвъзмездна финансова помощ за периода в
размер надхвърляш посочения лимит, но същевременно не е получавало
минимална помощ за последните 3 години, може ли то да кандидатства по
Елемент "Инвестиции", режим "Де минимис"?
2. Допустимо ли е приложимите документи по процедурата да бъдат
подписани/подпечатани на хартия от всяко едно от лицата, представляващи
кандидата, независимо дали го представляват заедно или поотделно,
сканирани и прикачени в ИСУН т.е. без да се използва КЕП?

35.

12.01.2016 г.

Благодаря Ви!
Подател: Костадин Костадинов
Ел. поща: kostadinov30@abv.bg
Здравейте!
Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG16RFOP0021.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, Моля за
отговори и разяснения по следните въпроси:
1.1. Кумулират ли се безвъзмездните средства, отпуснати по режим de
minimis и тези по режим „консултантски и помощни услуги за иновации в
полза на МСП“ по отношение на максимално допустимите прагове на
отпуснатите помощи?
1.2. Допустимо ли е дружество– кандидат по настоящата процедура, което е
малко предприятие по смисъла на ЗМСП и не е получавало нито то, нито
друго предприятие, заедно с което образуват „едно и също предприятие“ по
смисъла на Приложение Ч, да планира в проектното си предложение
получаване на безвъзмездна помощ в размер на левовата равностойност на
190 000 евро по елемент А „Инвестиции“, при избран режим на помощта de
minimis и още например 90 000 евро по елемент Б „Услуги“, при режим
„Консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП“?
2.1. В приложение Й – Критерии и методология за оценка на проектни
предложения, раздел II. Критерии за техническа и финансова оценка, т.II.1
Опит на кандидата в изпълнението на дейности, сходни с дейностите, за
които се кандидатства (съгласно Справката за иновационна дейност на

Разяснения от УО

2.

независимо дали е получавало помощ “de minimis” през последните 3
приключени финансови години
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се
извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран
формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и
придружителните документи чрез Информационната система за
управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България
(ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен
подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg. Не съществува възможност кандидатите
да разпечатат и подпишат придружтителните документи на хартиен
носител, след което да сканират и прикачат в ИСУН 2020.

1.1 Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 3, т.5.
1.2 Описаната хипотеза, при която малко предприятие заявява разходи по
Елемент А „Инвестиции“ при приложим режим „de minimis” в размер на 190 000
евро и разходи по Елемент Б „Услуги“ при приложим режим „Консултантски и
помощни услуги за иновации в полза на МСП“ съгласно чл.28, пар. 4 от
Регламент (ЕС) № 651/2014 в размер на 90 000 евро, е възможна при спазване на
останалите критерии, изисквания и условия по процедурата.
2.1 и 2.2 Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 25.
3.1 и 3.2 Индикаторите по настоящата процедура са описани в т. 7 от Насоките за
кандидатстване. Индикаторите за резултат включват:
- Дял на иновативните предприятия;
- Разходи за иновации, които не са резултат от НИРД.
Допълнително, УО на ОПИК ще следи за изпълнението и отчитането на следните
индикатори за изпълнение:
- Брой на предприятията, получаващи подкрепа;
- Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за фирмата продукти;
- Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара продукти;
- Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за иновации или за

3

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

№

Дата на
получаване

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

Разяснения от УО

предприятието през периода 2012-2014, подавана към НСИ), е посочено, че
ако „Кандидатът е реализирал успешно през последните 3 години
иновативен продукт (стока или услуга) или процес“, то ще му бъдат
присъдени 3т., а като източник на проверка е посочена Справка за
иновационна дейност на предприятието през периода 2012-2014.
Техническа грешка ли е посоченият период (2012-2014), през който
кандидатът следва да е реализирал иновативния продукт, като
основание да считаме, че този период е грешно посочен, са следните
аргументи:
- изискването, разписано в същата точка, иновативният продукт или процес
да е реализиран успешно през последните 3г., които към настоящия момент
са 2013, 2014 и 2015г., а не 2012, 2013 и 2014г.;
- липсата на изискване в Насоките за кандидатстване за представяне
на каквито и да е отчетни документи за 2012г.;
2.2. Ако кандидатът е реализирал успешно иновативен продукт (стока или
услуга) или процес през 2015г., което е видно от представена с проектното
предложение Справка за иновационна дейност на предприятието през
периода 2013-2015г., има ли основание да счита, че отговаря на условието
на т.II.1. Опит на кандидата в изпълнението на дейности, сходни с
дейностите, за които кандидатства?
3.1. Индикаторите Вътрешна норма на възвръщаемост IRR, Дисконтиран
срок за откупуване
на инвестициите DРР, Нарастване
на
производителността на предприятието вследствие на изпълнението на
проекта и Нарастване на нетните приходи от продажби/Обща стойност на
проекта считат ли се за индикатори за изпълнение на проекта?
3.2. Предвидени ли са и къде могат да бъдат намерени точно посочени
финансовите санкции за неизпълнение на индикаторите (Вътрешна норма
на възвръщаемост IRR, Дисконтиран срок за откупуване на инвестициите
DРР, Нарастване на производителността на предприятието вследствие на
изпълнението на проекта и Нарастване на нетните приходи от
продажби/Обща стойност на проекта), получени на база предвижданията в
бизнес плана, които са били предмет на оценка съгласно т. III.
Конкурентоспособност на предприятието в резултат на изпълнението на
проекта (прогнозни данни)?

научноизследователски и развойни проекти;
- Финансирани проекти за еко-иновации.
По настоящата процедура Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR),
Дисконтираният срок за откупуване на инвестициите (DPP), Нарастването на
производителността на предприятието вследствие на изпълнението на проекта и
Нарастването на нетните приходи от продажби/Обща стойност на проекта са
критерии за оценка, част от раздел III. Конкурентоспособност на предприятието
в резултат на изпълнението на проекта (прогнозни данни), а не индикатори,
които са част от Договора за БФП, като не са предвидени санкции за
неизпълнение на заложените в Бизнес плана стойности.

Предварително Ви благодаря!
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Подател: Й. Сергиева
Ел. поща: ysergieva@yahoo.com
Моля,
в нормативноустановения срок, да отговорите поотделно на всеки от
долните въпроси/искания за разяснения ( по Процедура BG16RFOP0021.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ ) конкретно,
аргументирано и еднозначно:
Въпрос 1:
Ще се изисква ли по настоящата процедура представянето от кандидата на
документи, доказващи че подкрепяната по проекта иновация е защитена с
авторско право, или декларирането на това обстоятелство ( в Декларацията
– Приложение Ж) ще се приема за достатъчно само по себе си за
присъждането на 2 точки от оценителната комисия?
Въпрос 2:
Ако ще се изискват документи (извън Декларацията – Приложение Ж),
доказващи авторското право на кандидата върху предмета на внедряваната
по проекта иновация, какви конкретно ще бъдат те, в каква форма и по
какъв ред ще следва да се представят?
Благодаря предварително!
Подател: Атанас Костов
Ел. поща: dhadjigeorgiev@abv.bg

Разяснения от УО

1. и 2. Източник на проверка при оценката на критерий I.1. Степен на защита на
подкрепяната по проекта иновация са: Патент за изобретение, свидетелство за
регистрация на полезен модел, заявка за патент за изобретение или заявка за
регистрация на полезен модел; Декларация за ненарушаване на чужди права
върху интелектуална собственост (Приложение Ж - Раздел 2 „Декларация за
авторски права върху произведението предмет на защита на внедряваната
иновация“). Изброените документи са посочени в б. „з“, т. 23 от Насоките за
кандидатстване, където са посочени документите в подкрепа на иновативността
на внедрявания продукт (стока или услуга) или процес, описана във Формуляра
за кандидатстване, като за доказване на това обстоятелство няма да бъдат
изисквани документи извън изброените в б. „з“ на т. 23
Съгласно чл.2 от Закона за авторското право и сроднте му права „авторското
право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за
автора със създаването на произведението“. От момента на създаване на дадено
авторско произведение възникват и авторските права, свързани с него без
необходимостта да се извърши регистрация или признаване на правото от даден
държавен или друг орган.
С оглед изложеното, с попълването на Декларация за ненарушаване на чужди
права върху интелектуална собственост– Приложение Ж (включително Раздел 2),
кандидатът декларира, че представляваното от него предприятие е носител на
авторското право върху предмета на внедряваната по проекта иновация. За
деклариране на неверни обстоятелства се носи наказателната отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс. При внедряването на иновативните продукти (стоки
или услуги) или процеси не трябва да се нарушават чужди права върху
интелектуална собственост. Ненарушаването на чужди права върху
интелектуална собственост се декларира с Декларация за ненарушаване на чужди
права върху интелектуална собственост, попълнена от кандидатите по образец
(Приложение Ж към Насоките за кандидатстване). В случай на одобрение на
проекта, Декларацията за ненарушаване на чужди права върху интелектуална
собственост (Приложение Ж) става неразделна част от договора за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ.Освен това, кандидатът по негова преценка и
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спрямо конкретния случай може да приложи документи с които да потвърди че е
носител на авторско право върху предмета на внедряваната иновация.

37.

12.01.2016 г.

Моля,
в нормативноустановения срок, да отговорите поотделно на всеки от
долните въпроси/искания за разяснения ( по Процедура BG16RFOP0021.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ ) конкретно,
аргументирано и еднозначно:

1.

Въпрос 1:
В случай на внедряване на иновативен софтуер, може ли в раздел 2 от
Декларацията – Приложение Ж да се декларира авторско право върху
функциите на бъдещата компютърната програма (която ще бъде
разработена в рамките на проекта) и техническите изисквания към нея, при
условие че те са резултат от творческа дейност и са обективирани в писмена
форма? Ще се приема ли подобно произведение за произведение, предмет
на внедряваната по проекта иновация?

2.

Въпрос 2:
Ще се приема ли за приложима в случая по предходния въпрос
разпоредбата на чл. 14 от Закона за авторското право и сродните му права
(ЗАПСП), т.е. ще се приема ли че авторското право върху посоченото в
предходния въпрос произведение, създадено в рамките на трудово
правоотношение, принадлежи на работодателя-кандидат по процедурата,
ако не е уговорено друго?

3.

Въпрос 3:
В случай на внедряване на иновативна услуга, може ли в раздел 2 от
Декларацията – Приложение Ж да се декларира авторско право върху
описанието на услугата (вкл. ползвателите, изискванията, необходимите
ресурси, процедурата и начина на предоставянето на услугата), при условие
че те са резултат от творческа дейност и са обективирани в писмена форма?
Ще се приема ли подобно произведение за произведение, предмет на
внедряваната по проекта иновация?

4.

Съгласно чл.2 от Закона за авторското право и сроднте му права
„авторското право върху произведения на литературата, изкуството и
науката възниква за автора със създаването на произведението“. При
попълването на Декларация за авторски права върху произведението
предмет на внедряваната иновация (Раздел 2 от Приложение Ж)
кандидатите по настоящата процедура декларират, че съответното
предприятие е носител на авторското право върху предмета на
внедряваната по проекта иновация, я не върху авторско право, което ще
бъде създадено впоследствие В тази връзка кандидатът попълва Раздел 1,
където декларира, че в хода на изпълнение на проекта няма да нарушава с
действията си чужди права върху интелектуална собственост (включително
такива, ползващи защита като авторското право).
При описаната хипотеза, ако не е уговорено друго, авторското право върху
компютърни програми и бази данни, създадени в рамките на трудово
правоотношение, принадлежи на работодателя-кандидат и следователно
същият следва да попълни и подпише Декларация за авторски права върху
произведението предмет на внедряваната иновация (Раздел 2 от
Приложение Ж).
Декларация за авторски права върху произведението предмет на
внедряваната иновация (Раздел 2 от Приложение Ж) се попълва,
единствено в случай че внедряваният по проекта продукт (стока или
услуга) или процес е защитен с авторско право съгласно ЗАПСП.
Информацията, съдържаща се в запитването Ви не е достатъчна, за да се
предостави категоричен отговор относно запитването. Следва да имате
предвид, че окончателно решение относно допустимостта на даден проект
ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата
необходима информация относно проектното предложение.
Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 37, т.3. Допълнително,
целта на настоящата процедура е предоставяне на фокусирана подкрепа на
българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в
тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите,
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Въпрос 4:
В случай на внедряване на иновативен процес, може ли в раздел 2 от
Декларацията – Приложение Ж да се декларира авторско право върху
описанието на процеса (вкл. етапи и стъпки, необходими ресурси,
специфични изисквания), при условие че те са резултат от творческа
дейност и са обективирани в писмена форма? Ще се приема ли подобно
произведение за произведение, предмет на внедряваната по проекта
иновация?
Въпрос 5:
В случай на положителен отговор на въпрос 1 и/или на въпрос 3 и/или на
въпрос 4, а и по принцип, следва ли някъде във Формуляра за
кандидатстване и ако да в коя точно точка от него да се разяснява/описва
обектът на декларираното авторско право в Декларацията – Приложение Ж?

5.

Благодаря предварително!
Подател: Атанас Костов
Ел. поща: atanakostov@abv.bg

38.

12.01.2016 г.

Моля,
в нормативноустановения срок, да отговорите поотделно на всеки от
долните въпроси/искания за разяснения ( по Процедура BG16RFOP0021.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ ) конкретно,
аргументирано и еднозначно:
Въпрос 1:
Допустимо ли е в раздел 2 от Декларацията – Приложение Ж да се
декларира авторско право върху предмета на внедряваната по проекта

1.

2.

подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на
продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните
направления на тематичните области на ИСИС. Проектите по процедурата
трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база
интелектуални права, придобити от трети лица. Един от документите,
които могат да бъдат представени в подкрепа на иновативността на
внедрявания продукт (стока или услуга) или процес, описана в Формуляра
за кандидатстване е декларацията за авторски права върху произведението
предмет на внедряваната иновация – Раздел 2 от Приложение Ж. С
Раздел 2 на Приложение Ж се декларират авторски права върху
внедряваната иновация в нейната цялост, а не върху описание, етапи,
необходими ресурси, изисквания и др.п.
Във Формуляра за кандидатстване по настоящата процедура не е
предвидено отделно поле, в което да се описва обектът на декларираното
авторско право, тъй като в Раздел 2 от Приложение Ж се декларира
авторското право върху предмета на внедряваната по проекта иновация,
която от своя страна се описва в други раздели на Формуляра за
кандидатстване: т.1 „Основни данни“, поле „Кратко описание на
проектното предложение“; т.11 „Допълнителна информация необходима за
оценка на проектното предложение“, поле „Вид на иновацията и
съответствие с приоритетните направления на определените в
Иновационната стратегия за интелигентна специализация тематични
области“, както и в Приложение З „Сравнителна анализ на внедряваната
иновация“.
В Декларация за авторски права върху произведението предмет на
внедряваната иновация (Раздел 2 от Приложение Ж) кандидатът следва да
посочи законовите способи, чрез който е придобил и е носител на
авторското право върху предмета на внедряваната по проекта иновация.
Съгласно Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e édition ©
OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005) и за целите на настоящата
процедура 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
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иновация, при условие че кандидатът е придобил/закупил авторското право
от носителя му чрез договор за прехвърляне на това право или авторското
право е апортирано в капитала на кандидата преди момента на
кандидатстване по процедурата?
Въпрос 2:
Какво следва да се разбира под иновация – резултат от собствена за
кандидата дейност? Какви са условията, при наличието на които ще се
приема от УО и оценителната комисия, че подкрепяната по проекта
иновация е резултат от собствена за кандидата дейност (собствена
разработка)?
Въпрос 3:
Следва ли, за да се приеме, че подкрепяна по проект иновация (която не
може да бъде защитена по реда на Закона за патентите и регистрацията на
полезните модели) е резултат от собствена за кандидата дейност,
кандидатът да притежава (и да декларира) и авторското право върху
предмета на иновацията?

3.

Въпрос 4:
Във връзка с предходния въпрос, ще се приема ли за собствена разработка
(резултат от собствена за кандидата дейност) иновация, чийто обект е
произведение, което не може да бъде защитено по реда на Закона за
патентите и регистрацията на полезните модели, което не попада в
приложното поле на чл. 14 от Закона за авторското право и сродните му
права (ЗАПСП) и което е създадено в рамките на трудово правоотношение
(т.е. от служители на кандидата), предвид обстоятелството, че съгласно чл.
41 от ЗАПСП „авторското право върху произведение, създадено в рамките
на трудово или служебно правоотношение, принадлежи на автора“?
Въпрос 5:
Ще се приема ли за собствена разработка (резултат от собствена за

4.

търговската практика, организацията на работните места или външните
връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават
конкурентоспособността на фирмите. За да бъде една иновация „резултат
от собствена за кандидата дейност“, тя трябва да бъде разработена
вследствие на осъществена от кандидата дейност.
Източник на проверка при оценката на критерий I.4. „Подкрепяната по
проекта иновация е резултат от съвместна дейност между кандидата и
научна организация
или собствена
за кандидата дейност“ служи
информацията, описана от кандидата във Формуляра за кандидатстване, т.
11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното
предложение“, поле „Резултат от съвместна дейност между кандидата и
научна организация или собствена за кандидата дейност“. В подкрепа на
горепосочената информация в случаите на „собствена разработка на
кандидата“ трябва да бъде приложени документи в подкрепа на
иновативността на внедрявания продукт (стока или услуга) или процес,
описана в Формуляра за кандидатстване (посочени в б. „з“, т.23 от
Насоките за кандидатстване).
Един от възможните документи в подкрепа на иновативността на
внедрявания продукт (стока или услуга) или процес, описана в Формуляра
за кандидатстване (посочени в б. „з“, т.23 от Насоките за кандидатстване),
които следва да бъдат приложени към проектното предложение, е
Декларацията за авторски права върху произведението предмет на
внедряваната иновация – Раздел 2 от Приложение Ж.
В Декларацията за авторски права върху произведението предмет на
внедряваната иновация – Раздел 2 от Приложение Ж са описани
възможните законови способи, чрез които предприятието може да е
придобило авторските права върху предмета на внедряваната по проекта
иновация, както следва:
 чрез договор за възлагане (при произведение, създадено по поръчка).
 по смисъла на чл. 14 от ЗАПСП (при авторско право върху
компютърни програми и бази данни създадени в рамките на трудово
правоотношение)
 чрез друг законов способ съгласно съответното национално
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кандидата дейност) иновация, чийто обект е произведение, което попада в
приложното поле на чл. 14 от ЗАПСП?

законодателство (приложимо при кандидатите, които са еквивалентно
лице на търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите съгласно законодателството на държава-членка на
Европейското икономическо пространство).

Благодаря предварително!
Подател: Атанас Костов
Ел. поща: atanakostov@abv.bg

Освен това, съгласно цитирания от Вас член 41 от ЗАПСП „Авторското
право върху произведение, създадено в рамките на трудово или
служебно правоотношение, принадлежи на автора, освен ако в този
закон не е предвидено друго“. В случая чл.14 от същия закон предвижда
следното, че ако не е уговорено друго, авторското право върху
компютърни програми и бази данни, създадени в рамките на трудово
правоотношение, принадлежи на работодателя.Следва да имате предвид,
че окончателно решение относно присъждането на точки по даден
критерий за оценка ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще
разполага с цялата необходима информация относно проектното
предложение и на база на предварително обявените критерии за оценка.
5.

39.

12.01.2016 г.

Моля,
в нормативноустановения срок, да отговорите на следния въпрос/исканe за
разяснение ( по Процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване
на иновации в предприятията“ ) конкретно, аргументирано и еднозначно:
Допустими ли са по настоящата процедура Разходи за придобиване на права

За случаите, попадащи в приложното поле на чл. 14 от ЗАПСП, е възможно
да бъде попълнена Декларацията за авторски права върху произведението
предмет на внедряваната иновация – Раздел 2 от Приложение Ж, тъй като
един от законови способи, чрез които предприятието може да е придобило
авторските права върху предмета на внедряваната по проекта иновация е
по смисъла на чл. 14 от ЗАПСП (при авторско право върху компютърни
програми и бази данни създадени в рамките на трудово правоотношение).
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно присъждането
на точки по даден критерий за оценка ще бъде взето от Оценителната
комисия, която ще разполага с цялата необходима информация относно
проектното предложение и на база на предварително обявените критерии за
оценка.

Допустимите разходи по настоящата процедура са описани в т.14.2 от Насоките
за кандидатстване, като по Елемент А „Инвестиции“ са допустими „Разходи за
придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване
на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта“.
Определение за нематериални активи е дадено в Приложение Ч – „По смисъла на
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на интелектуална собственост върху иновациите (ДНА), които са обект на
внедряване по процедурата (както е било по последната процедура за
иновации по ОПРКБИ 2007-2013), т. е. дали ще се финансира
разработването/доразработването/ закупуването в рамките на проекта на
софтуер, при условие, че той е самата иновация, която се внедрява или ще
се финансира само разработването/ закупуването на друг софтуер, който е
необходим за внедряването му (доколкото има такъв)?

чл. 2, пар. 30 от Регламент (ЕС) № 651/2014 „Нематериални активи“ означава
активи, които нямат физически или финансов израз, като патенти, лицензи, ноухау или друга интелектуална собственост“. Следва да имате предвид, че
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“.

Благодаря предварително!
Подател: Атанас Костов
Ел. поща: atanakostov@abv.bg

40.

12.01.2016 г.

Моля,
в нормативноустановения срок, да отговорите поотделно на всеки от
долните въпроси/искания за разяснения ( по Процедура BG16RFOP0021.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ ) конкретно,
аргументирано и еднозначно:
Въпрос 1:
Съгласно чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013: „Предприятия,
поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в алинея първа, букви
а) — г), посредством едно или няколко други предприятия, също се
разглеждат като едно и също предприятие“. Предвид получено писмо от ЕК
(от 21 март 2014 г.) публикувано на сайта на д-я „Държавни помощи и
реален сектор“ в МФ, следва че взаимоотношенията може да се
осъществяват и чрез физическо лице, ако то има качеството „предприятие“,
т.е. ако извършва икономическа (стопанска) дейност.
По смисъла на ЗЗК „предприятие” е всяко физическо, юридическо лице или
неперсонифицирано образувание, което извършва стопанска дейност,
независимо от правната и организационната си форма (§1, т. 7 от ДР на
ЗЗК). Съгласно §1, т. 13 от ДР на ЗЗК, „стопанска дейност” е дейността на
предприятия, резултатите от която са предназначени за размяна на пазара.
Съгласно ЗМСП „предприятие“ е всяко физическо лице, юридическо лице
или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо
от собствеността, правната и организационната си форма (§1, т. 1 от ДР на

Също така, придобиването/разработването на специализиран софтуер, е
допустимо по настоящата процедура, само ако то е необходимо за внедряването
на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на
даден разход ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с
цялата необходима информация относно проектното предложение.
1.
2.

Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 18.
Доколко едно физическо лице попада в обхвата на определението за
„едно и също предприятие“ (съгласно чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) №
1407/2013) зависи от това доколко съответното физическо лице действа
или не действа като икономически субект (т.е. предлага стоки и услуги
на пазара).
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ЗМСП).
В тази връзка и за целите на правилното прилагане на горецитираната
разпоредба на чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, моля да
разясните еднозначно, изчерпателно и ясно кога и при какви условия едно
физическо лице следва да се третира като предприятие, посредством което
могат да се поддържат взаимоотношенията, посочени в алинея първа, букви
а) — г) на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013?
Въпрос 2:
Лице, упражняващо свободна професия по смисъла на §1, т. 29 от ДР на
Закона за данъците върху доходите на физическите лица (напр. експертсчетоводител; консултант; одитор; адвокат; нотариус; частен съдебен
изпълнител; лицензиран оценител; представител по индустриална
собственост; медицински специалист (вкл. лекар, лекар по дентална
медицина, фармацевт и др.); преводач; архитект; инженер; технически
ръководител; деец на културата, образованието, изкуството и науката;
застрахователен агент и т.н) следва ли да се счита за „друго предприятие“,
т.е. за предприятие, посредством което могат да се поддържат
взаимоотношенията, посочени в алинея първа, букви а) — г) на чл. 2 от
Регламент (ЕС) № 1407/2013 за целите на правилното прилагане на чл. 2,
пар. 2, последно изречение от Регламент (ЕС) № 1407/2013?

41.

12.01.2016 г.

Благодаря предварително!
Подател: Атанас Костов
Ел. поща: atanakostov@abv.bg
Моля,
в нормативноустановения срок, да отговорите поотделно на всеки от
долните въпроси/искания за разяснения ( по Процедура BG16RFOP0021.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ ) конкретно,
аргументирано и еднозначно:

Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 36.

Въпрос 1:
Ще се изисква ли по настоящата процедура представянето от кандидата на
документи, доказващи че подкрепяната по проекта иновация е защитена с
авторско право, или декларирането на това обстоятелство ( в Декларацията
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– Приложение Ж) ще се приема за достатъчно само по себе си за
присъждането на 2 точки от оценителната комисия?
Въпрос 2:
Ако ще се изискват документи (извън Декларацията – Приложение Ж),
доказващи авторското право на кандидата върху предмета на внедряваната
по проекта иновация, какви конкретно ще бъдат те, в каква форма и по
какъв ред ще следва да се представят?
Благодаря предварително!
Подател: Атанас Костов
Ел. поща: atanakostov@abv.bg
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