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Дата на разясненията от УО: 28.01.2016 г. 

58. 19.01.2016 г. Уважаема Госпожо, Уважаеми Господине, 

 

Бих искал да ви помоля за отговор на въпроса ми в прикаченото писмо по 

кадидатстване по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване 

на иновации в предприятията“. 

 

Подготвянето на документация за кадидатстване е трудоемко и си задавам 

въпроса дали изобщо да започвам. Това би имало смисъл ако отговарям на 

предварителните условия. 

 

Благодаря, 

 

Мартин Григоров 

 

 

 

---- Прикрепено писмо (въпрос–кандидатстване-процедура-BG16RFOP002-

1.001) ---- 

 

Подател: Martin Grigorov <mggrigorov@abv.bg> 

До: innovation@mi.government.bg 

Относно: въпрос–кандидатстване-процедура-BG16RFOP002-1.001 

Дата: 06.01.2016 15:36 

 

Уважаема Госпожо, Уважаеми Господине, 

 

Имам следния въпрос по кадидатстване по процедура BG16RFOP002-1.001 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. 

 

По образование съм химик. От три години съм регистриран по БУЛСТАТ 

като упражняващ свободна професия състояща се в научно-техническа 

развойна дейност в областта на лекарствените препарати, както и с 

Моля, вижте разясненият на УО по Въпрос № 13. 
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прилежащата дейност на създаване и търговска дейност с интелектуална 

собственост. Целта на тези дейности е внедряване на развитията ми в 

собствено високотехнологично предприятие, след като съм постигнал 

достатъчно надеждна защита на интелектуалната собственост. 

 

Получил съм достатъчно надеждни резултати, описани в готови заявки за 

патенти. Имам вече една подадена заявка за патент в Швейцария през 2015. 

За надеждна защита се налагат допълнителна развойна дейност, както и 

получаване на възможно най-широка защита в основните потенциални 

пазари които биха били Европейски съюз, Европейско икономическо 

пространство, Съединени Американски Щати, Япония, Китай, Австралия. 

 

За тези цел се налагат допълнителни инвестиции, които, по мое разбиране, 

попадат в приложимите режими помощ по процедура BG16RFOP002-1.001: 

- Елемент А "Инвестиции": подточка " Придобиване на права на 

интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни 

по процедурата." 

- Елемент Б "Услуги":           подточка " Консултантски и помощни услуги в 

подкрепа на иновациите." 

 

В тази връзка е и моят въпрос към Вас - отговарям ли на условията за 

подаване на заявка за помощ по обявената процедура? 

 

Готов съм да Ви предоставя всяка допълнителна информация за да получа 

предварителното Ви становище по моя случай. Разбирам че едно такова 

становище е само предварително, като окончателното решение ще бъде 

взето след разглеждане на документите ми по установените процедури. 

 

С най-добри поздрави, 

 
Подател: Мартин Григоров 
Ел. поща: mggrigorov@abv.bg 

59. 19.01.2016 г. Уважаеми експерти, 

От информацията в Насоките за кандидатстване по горепосочената 

процедура не става ясно следното: допустимо ли е да се кандидатства по 

режим "de minimis" за стартирането на изцяло нова дейност,  която е 

Всички дейности по настоящата процедура (с изключение на  предоставен 

сключен договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост) 

независимо от приложимият режим на помощ трябва да са нови за кандидата – 

тяхното изпълнение не може да бъде стартирало преди подаване на проектното 
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свързана с внедряването на иновацията. 

Молбата ми е за еднозначен и ясен отговор, а не препращане към текстове 

от Насоките,от които до момента не става ясно. 

Благодаря предварително за коректния отговор, 

 

Подател: Румяна Грозева 
Ел. поща: rumy.grozeva@gmail.com 

предложение. 

В случай че запитването касае изискването (описано в т.13.1, 3) от Насоките за 

кандидатстване) проектните предложения да имат за свой основен предмет 

осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални 

активи, свързани със: създаването на нов стопански обект или разширяването 
на капацитета на съществуващ стопански обект, или диверсификацията на 
продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани 
до момента в стопанския обект, или основна промяна в целия производствен 
процес на съществуващ стопански обект, то това изискване се отнася само за 
проекти, за които по Елемент А „Инвестиции“ приложимият режим е 

„регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 

№ 651/2014. Това условие за допустимост на проектите не е приложимо, в случай 

че избраният режим по Елемент А „Инвестиции“ е помощ „de minimis” съгласно 

Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

60. 19.01.2016 г. Здравейте, 

Бихме искали да зададем следния въпрос по процедура за подбор на 

проекти BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА 

ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“: 

1. Ако дадено предприятие има защитен патент/полезен модел на 

национално ниво и продукта е в производство, може ли да кандидатства за:  

а) финансиране по Елемент Инвестиции;  

б) придобиване на патент на европейско ниво? 

 

Поздрави! 

 

Подател: Павлина Господинова 
Ел. поща: office@szeda.eu 

Условие за допустимост по настоящата процедура е проектите да внедряват 

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

придобити от трети лица. Съгласно Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e édition 

© OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005) иновация е въвеждане в употреба 

на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или 

производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов  организационен 

метод в търговската практика, организацията на работните места или външните 

връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават 

конкурентоспособността  на фирмите.  С оглед на постигане на целите и 

изпълнение на индикаторите, заложени в ОПИК 2014-2020, по процедурата ще 

бъдат финансирани САМО проекти, въвеждащи: 

• Продуктова (стока или услуга) иновация е внедряване на стока или 

услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните 

свойства или начини на използване. Това включва и значителните 

подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, 

вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други 

функционални характеристики; 
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• Производствена (процесова) иновация е внедряване на нов или значително 

подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат 

значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или 

софтуера 

Кандидатстването за подкрепа за дейности, свързани с иновативен продукт, 

който вече се произвежда от предприятието-кандидат са допустими само в 

случай на внедряване на производствена (процесова) иновация или при 

внедряване на иновативна услуга, която е възможно също да бъде свързана с 

внедрения вече иновативен продукт.  

Допустимите дейности по настоящата процедура са описани в т.13.1 от Насоките 

за кандидатстване, като включват: 

- консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата 

и експлоатацията на нематериални активи, като например: услуги, свързани със 

защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище 

върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, 

извършени от Патентно ведомство или правоспособен представител по 

индустриална собственост; превод и други дейности, извършени с цел 

придобиване на права в други страни; подготовка на заявка за патент, за 

регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, 

свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията 

на патент, полезен модел и др.п. 

61. 19.01.2016 г. Здравейте, 

 

Имам три въпроса по процедурата BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за 

внедряване на иновации в предприятията“: 

 

Въпрос №1: На стр. 18-19, т. 3 от Насоките е посочено, че не са допустими 

кандидати – микро предприятия, които имат седалище или клон със 

седалище на територията на селски район (Приложение Т) и са заявили за 

подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на 

територията на селските райони. 

 

1. С оглед избягване на припокриването на интервенциите между ОПИК 2014-

2020 и ПРСР 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти 

не могат да получават микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 

малките и средните предприятия, които: 

- имат седалище или клон със седалище на територията на селски район  

и  

- са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в 

община на територията на селските райони в Република България (Списък на 
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(1) Моля, за потвърждение, че ако микро предприятието има седалище на 

територията на селски район (напр. в община Ябланица), но заявява за 

подпомагане дейности по проекта, които ще се реализират извън 

територията на селска община (напр. в община Ловеч), е допустимо за 

подпомагане по процедурата. 

 

Въпрос № 2: На стр. 54, т. З от Насоките е посочено, че единият от 

“Документите в подкепа на иновативността на внедрявания продукт (стока 

или услуга) или процес, описана в Формуляра за кандидатстване” може да 

бъде “лицензионен договор, с който се разрешава използването на 

съответния обект на интелектуална собственост”. Според чл. 587 от 

Търговския закон, с лицензионния договор (или както е посочено в 

Закона”договора за лицензия”) “носителят на право върху изобретение, 

полезен модел, промишлен дизайн, марка, топология на интегрална схем 

 или производствен опит - лицензодател, отстъпва срещу възнаграждение 

изцяло или отчасти на лицензополучателя ползването му”. 

 

(1)  Имайки предвид, че сключването на лицензионен договор не 

представлява типично право на прехвърляне на интелектуална собственост, 

а даване на право за нейното ползване за определен период от време на 

определена територия, моля, за уточнение дали към лицензионния договор 

следва да се приложи оригинала на патент, полезен модел и т.н. (от 

собственика му), на база на който може да възникнат лицензионните 

взаимоотношения? 

 

(2) Също така, следва ли лицензионният договор/договора за лицензия да 

бъде вписан в регистъра на Патентното ведомство (чл. 590 от ТЗ) на етап 

подаване на проектното предложение или това вписване може да се 

извърши впоследствие, напр. след одобрението на проекта за финансиране? 

 

(3) В допълнение, т.к. компютърните програми са обект на авторското право 

(Закон за авторското право и сродните му права, чл. 3, ал. 1, т. 1), а в чл. 587 

от Търговския закон се посочва, че лицензионен договор може да се сключи 

с “носителят на право върху изобретение, полезен модел, промишлен 

дизайн, марка, топлогия на интегрална схема”, които са обект на 

индустриалната собственост (чл. 1 от Парижката конвенция за закрила на 

селските райони е даден в Приложение Т към Насоките за кандидатстване).  

За да бъде едно предприятие недопустим кандидат по процедурата трябва да са 

изпълнени кумулативно/едновременно и двете горепосочени условия.  

2.1 Лицензионният договор като вид правна сделка е договор между две лица, по 

силата на който едната страна (лицензодател) отстъпва правото на ползване 

върху една своя технология на друго лице (лицензополучател) срещу 

възнаграждение. Препоръчително е освен лицензионния договор да бъде 

представен и патентът, полезният модел и др.п., които са предмет на 

лицензионния договор.  

2.2. В случаите, когато кандидатът  е представил като документ по б. „з“ от т.23 

на Насоките за кандидатстване, лицензионен договор, с който се разрешава 

използването на съответния обект на интелектуална собственост, с предмет: 

патент, полезен модел или промишлен дизайн, на етап кандидатстване следва да 

бъде представено и Удостоверение за вписване на лицензионния договор, 

издадено от Патентно ведомство, от което е виден обекта на интелектуална 

собственост върху който е прехвърлено правото за ползване. Освен в чл. 590 от 

ТЗ съгласно чл 31, ал.4 от Закон за патентите и регистрацията на полезните 

модели „Лицензионният договор има действие по отношение на трети лица от 

датата на вписването му в регистъра на Патентното ведомство.“ 

2.3 Чрез лицензионния договор носителят на правата върху компютърната 

програма дава право за нейното използване. Насоките за кандидатстване от своя 

страна не поставят ограничение върху вида на обекта на интелектуална 

собственост, който е предмет на лицензионния договор.  

 

3. Проектите по настоящата процедура трябва да внедряват иновация, която е 

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

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, 
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индустриалната собственост), допустимо ли е да се кандидатства с 

лицензионен договор/договор за лицензия за софтуерна (компю 

търна) програма? 

 

Въпрос № 3: 

 

Когато предмет на проекта е внедряването на иновация, която е защитена 

по Закона за авторското право и сродните му права (в случая: компютърна 

програма или компютърен код), но е придобита от чуждестранно физическо 

или юридическо лице и защитена според местното му законодателство, 

следва ли тази компютърна програма да бъде приложена към проектното 

предложение като разпечатка или може само да се опише какви 

функционалности изпълнява? 

 

Благодаря Ви за отделеното време! 

 

Поздрави, 

 

Подател: Евгений Иванов 
Ел. поща: e2006e@abv.bg 

попълнена от кандидатите по образец (Приложение Ж към Насоките за 

кандидатстване). Допълнително, кандидатът следва да представи информация по 

отношение на характеристиките на компютърната програма в проектното 

предложение, където следва да обоснове и нейната степен на иновативност 

(Приложение З), като може да приложи и допълнителни документи съобразно 

конкретната иновация. 

 

62. 20.01.2016 г. Здравейте, 

Имам следните въпроси, свързани с процедура   BG16RFOP002-1.001 

„ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 

  

1. Кога планирате провеждането на информационни дни по процедурата? 

 

2. Как се доказва изпълнението на проект на територията на определен 

район за планиране в случаите на проект, по който активите, които са 

предвидени за придобиване и използване  са нематериални и предвид 

определението по схемата за място на изпълнение на проекта:  „мястото на 

физическото осъществяване на инвестицията.“ В описания случай по 

проекта се предвижда да се внедри иновация, която представлява софтуерна 

разработка и има нематериален характер.  

 

3. По проекта, с който планираме да кандидатстваме по процедурата, се 

предвижда внедряване на иновация – софтуерна разработка, която ползва 

1. След като бъдат потвърдени точните дати и места за провеждане на 

информационната кампания на интернет страницата на ОПИК 

(http://www.opcompetitiveness.bg/ ) ще бъде публикуван график за 

провеждана на информационните дни по процедурата. 

2. С оглед на коректната оценка на проектните предложения по критерий 

„Регионална специализация съгласно ИСИС“ и критерий „Регионална 

приоритизация за проекти, изпълнявани на територията на СЗР“, за 

район, където се изпълнява проектът се приема районът с най-голям дял 

на заложени разходи по Елемент А „Инвестиции“. Независимо от това 

дали проектът се състои изцяло от инвестиции в материални или 

нематериални активи, кандидатите трябва да посочат във Формуляра за 

кандидатстване място на изпълнение на всяка една от дейностите по 

проекта,посочена в т. 1 „Място на изпълнение на проекта“и т. 7 

„Дейности по проекта“ във Формуляра за кандидатстване. Следва да 
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базова софтуерна платформа придобита чрез лицензионен договор, с който 

се разрешава ползването й. Иновацията, която искаме да внедрим като 

продукт, се състои във функционалности на платформата, които са обект на 

надграждане на закупената базова платформа. Ще се приеме ли крайният 

продукт – иновативно надградената софтуерна платформа -  за собствена 

разработка на кандидата, предвид обстоятелството, че базовата платформа е 

закупена от други лица? 

 

4. Във връзка с електронното подаване на проектните предложения и 

отговора Ви, даден на въпрос № 3, т.4 от 13.01.2016, а именно: «В т.23 от 

Насоките за кандидатстване за всеки отделен документ е описано от колко и 

кои лица следва да бъдат подписани изброените документи. Изискванията 

се отнасят за КЕП на физическите лица, които представляват  кандидата 

или са упълномощени да представляват кандидата.», имам следните 

въпроси: 

Предвид необходимостта декларацията по чл.9, ал.8, т.1 на ПМС № 

107/10.05.2014 г. да се подписва от всички лица с право да представляват 

кандидата (независими от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг 

начин), всяко от представляващите лица ли трябва да притежава КЕП като 

физическо лице?  

В този смисъл, за подаването на проектното предложение необходимо ли е 

кандидатът да притежава КЕП като юридическо лице? 

 

С уважение,  

Подател: Марта Александрова   
Ел. поща: martavlad@hotmail.com 

имате предвид, че описанието на проекта (Формуляр за кандидатстване и 

техническа спецификация) е приложение към Договора за предоставяне 

на БФП, като във връзка с мониторинга на проектите ще бъдат 

осъществявани проверки на място (посоченото във Формуляра за 

кандидатстване място/места на изпълнение). 

В допълнение, 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“. 

3. Проверката дали са изпълнени изискванията на критерий I.4. 

„Подкрепяната по проекта иновация е резултат от съвместна дейност 

между кандидата и научна организация или собствена за кандидата 

дейност“ се извършва на база на данните, подадени от предприятията на 

етап кандидатстване, а не на база на очакван резултат от изпълнението 

на проекта.  

Изпълнението на проекта следва да води до пазарна реализация на 

продукт (стока или услуга) или внедряване на процес, попадащи  в 

обхвата на приоритетните направления на тематичните области на 

ИСИС. За да бъде изпълнен този критерий за допустимост на проектите 

вследствие на изпълнението на проекта предприятието кандидат трябва 

да предлага на пазара нов продукт (стока или услуга) или да е внедрило 

нов производствен процес.  

Допълнително, следва да имате предвид, че по процедурата няма да се 

приемат за иновации незначителни изменения или подобрения. 

Окончателно становище относно допустимостта на даден проект ще 

бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще 

разполага с цялата специфична информация относно проектно 

предложение. 

4. Декларация по чл. 9, ал. 8, т. 1 на ПМС № 107/10.05.2014 се попълва и се 

подписва с КЕП  от всички лица, с право да представляват кандидата 
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(независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин). , 

Тъй като с този документ се декларират данни, които декларатора 

декларира в лично качество или съответно данни за представляваното от 

него юридическо лице, като за верността им се носи наказателна 

отговорност, която също е лична, Декларацията следва да е подписана с 

КЕП на физическите лица с право да представляват кандидата. 

Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020, като се 

подписва с КЕП от (физическо) лице с право да представлява кандидата  

или упълномощено от него (физическо) лице. 

63. 20.01.2016 г. 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 следния 

въпрос:  

 

1. В документите към процедурата е записано, че за целите на настоящата 

процедура под „лице с право да представлява кандидата“ следва да се 

разбира официален представител на предприятието-кандидат. Това означава 

ли, че релевантните документи може да се подпишат с КЕП от служител на 

кандидата, различен от управителя - например Счетоводител? 

 

Благодаря Ви! 

 

Подател: Костадин Костадинов  
Ел. поща: kostadinov30@abv.bg 

В т. 23 от Насоките за кандидатстване за всеки отделен документ е описано от 

колко и кои лица следва да бъдат подписани изброените документи. 

Изискванията се отнасят за КЕП на физическите лица, които представляват 

кандидата или са упълномощени да представляват кандидата. За документите, с 

които не се декларират данни в лично качество или съответно данни за 

представляваното юридическо лице, за която верност се носи наказателна 

отговорност, е допустимо да бъдат подписани с КЕП от упълномощено лице. За 

целта към проектното предложение следва да се приложи „Пълномощно за 

подаване на проектното предложение с КЕП и подписване с КЕП на 

документите, за които не е изрично отбелязано в т. 23 от Насоките, че не могат да 

се подписват от упълномощени лица, тъй като с тях се декларират данни, за 

които се носи наказателна отговорност“.  Пълномощното трябва да е подписано с 

КЕП от лице с право да представлява кандидата, а в случай че кандидатът се 

представлява заедно от няколко физически лица, пълномощното се подписва с 

КЕП от всички от тях. 

64. 20.01.2016 г. 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 следния 

въпрос:  

 

1. В Насоките за кандидатстване към процедурата е записано, че 

"Декларациите по букви б/, г/, д/ и е/ се подписват и попълват от лице с 
право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се 

В случаите, когато предприятието-кандидат се представлява не само заедно, а и 

поотделно от няколко физически лица, е достатъчно декларациите по букви б/, г/, 

д/ и е/ от т.23 от Насоките за кандидатстване да бъдат подписани с КЕП от 

физическо лице, което има право да представлява кандидата отделно. 

Декларацията по буква в/ от т.23 на Насоките за кандидатстване се попълва и се 

подписва от всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от 
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представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и 
декларациите се подписват от всяко от тях". Това означава ли, че когато 
кандидата се представлява не само заедно, а и поотделно от няколко 

физически лица, то не е необходимо всички те да подписват посочените 

декларации? 

 

Благодаря Ви! 

Подател: Костадин Костадинов  
Ел. поща: kostadinov30@abv.bg 

това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин). 

65. 20.01.2016 г. Здравейте, 

Приложено Ви изпращам въпроси по процедурата (включително и като 

прикачен файл). 

 

Въпроси по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията” 
 

1. В съответствие с посоченото в т. 9 от Насоките за кандидатстване – УО е 

определил лимит на договорената безвъзмездна финансова помощ (БФП) за 

последните седем години. В тази връзка, моля за разяснение, как следва да 

се изчисляват съответните БФП, получени от едно предприятие, при 

условие че даден проект е подаден на 01 април 2016г. (или след това). При 

такава ситуация са възможни хипотези, при които: 

-          Предприятие бенефициент е сключило договор за БФП преди 

01.04.2009г., но помощта му е изплатена след това. Калкулира ли се тази 

помощ (вкл. коя – договорената или реално платената)? 

-          Предприятие бенефициент е сключило договор преди 01.04.2009г., 

получило е междинно плащане по договора преди 01.04.2009г. и 

окончателно плащане, след 01.04.2009г. Коя помощ се калкулира и в какъв 

размер (вкл. договорена или реално платена)? 

-          Предприятие бенефициент е сключило договор за БФП след 

01.04.2009г. и е получило БФП по договора през същата 2009г. или през 

следващата година 2010г. В този случай, какъв размер на помощ следва да 

се калкулира – договорената БФП (тъй като този термин се използва от УО) 

или реално изплатената БФП, която в редица случаи може да бъде 

значително по-малка като размер. 

  

1. При изчисляване на размера на безвъзмездната финансова помощ  по 

процедурата, заедно с договорената  за последните седем години безвъзмездна 

финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК към датата на подаване на 

проектното предложение, следва да имате предвид, че помощта се счита за 

получена от момента на сключване на договора за нейното предоставяне, а 

не от момента на първото плащане по договора или някакво друго събитие. 

Относно описаните в запитването случаи: 

- Не, стойността на БФП не следва да се включи в пресмятането 

- Не, стойността на БФП по договора не следва да се включи в 

пресмятането  

- Да, стойността на реално изплатената сума по договора следва да бъде 

включена в пресмятането. 

В случай че по приключен договор е изплатена БФП на по-малка стойност от 

договорената, в пресмятането се калкулира реално изплатената по проекта 

стойност. В случай на проект в изпълнение при пресмятането се взима предвид 

договорената БФП. 

2. Изискването проектните предложения да имат за свой основен предмет 

осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални 

активи, свързани със: създаването на нов стопански обект или разширяването 
на капацитета на съществуващ стопански обект, или диверсификацията на 
продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани 
до момента в стопанския обект, или основна промяна в целия производствен 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 

 

 

10 

 

№ Дата на 

получаване 

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

2. В случай, че по елемент „Инвестиции” е избран и се прилага режим на 

„минимална” държавна помощ, предприятието (независимо от неговия 

мащаб) не би следвало да обосновава наличие на изброените категории – 

разширяване на стопански обект, създаване на нов стопански обект, 

диверсификация на продукцията, фундаментална промяна на 

производствения процес. Моля за потвърждение, че в този случай проектът 

трябва да отговори само на другите изброени изисквания, посочени в т. 

13.1. от Насоките за кандидатстване, без това да включва конкретно горното 

описано условие. 

  

3. Във връзка с посоченото в т.13.1., раздел II от Насоките за 

кандидатстване, е предвидено да могат да се закупуват активи, 

включително – придобиване на права на интелектуална собственост върху 

иновациите. В тази връзка – допустимо ли е закупуването на лицензия за 

ползване на патент без прехвърляне на самия патент? Т.е. Лицензодателят, 

който е трето лице прехвърля възмездно на предприятието-бенефициент 

права за използване на патента (което е вид лицензионен договор), но 

запазва собствеността си върху патента. По този начин се прехвърлят права 

на интелектуална собственост, в съответствие с посоченото в Насоките за 

кандидатстване. 

3.1. В случай, че е допустимо, има ли някакви специфични изисквания, 

относно начина, по който следва да се осъществи това прехвърляне на 

права? 

3.2. В съответствие с посоченото в същия раздел от Насоките за 

кандидатстване – има ли някакви специфични изисквания, относно формата 

на договора, с който се прехвърлят права на интелектуална собственост. 

Например, изисква ли се нотариална заверка на този договор? 

3.3. Счита ли се иновацията за защитена с валиден патент за изобретение, в 

случай, че по проекта се предвижда закупуване на права за ползване на този 

патент (съгласно описаното по-горе)? 

3.4. В случай, че собственикът на патента е миноритарен съдружник в 

предприятието – кандидат, допустимо ли е той да прехвърли възмездно 

правата за ползване на патента на предприятието и този разход да се 

финансира по проекта? 

  

4. Моля да дадете пояснение защо иновационната дейност на предприятието 

процес на съществуващ стопански обект, се отнася само за проекти, за които по 
Елемент А „Инвестиции“ приложимият режим е „регионална инвестиционна 

помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014. Това условие за 

допустимост на проектите не е приложимо, в случай че избраният режим по 

Елемент А „Инвестиции“ е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 

1407/2013. 

3. Допустимите дейности по настоящата процедура, описани в т.13.1 от Насоките 

за кандидатстване, включват придобиване на права на интелектуална собственост 

върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата, като за целта 

кандидатът представя при кандидатстване сключен договор за прехвърляне на 

права по интелектуална собственост, удостоверяващ, че за внедряването на 

определени продукти (стоки или услуги) или процеси, кандидатът ще придобие 

от трето лице чрез закупуване или по друг законосъобразен начин права по 

интелектуална собственост в рамките на проекта. Договорът не следва да 

съдържа правнообвързващ ангажимент, който прави инвестицията 

(придобиването на правото по интелектуална собственост) преди подаване на 

проектното предложение необратима. Договорът не би съдържал описания 

правнообвързващ ангажимент, когато прекратяването на договора няма да доведе 

до значителни загуби за кандидата и когато съдържа клауза, съгласно която 

същият влиза в сила след и при условие на подаването/одобрението на 

проектното предложение по настоящата процедура 

3.1. Лицензионният договор като вид правна сделка е договор между две лица, по 

силата на който едната страна (лицензодател) отстъпва правото на ползване 

върху една своя технология на друго лице (лицензополучател) срещу 

възнаграждение. В този смисъл сключването и предоставянето на договор за 

лицензия на етап кандидатстване е допустимо, в случай че са спазени 

гореописаните и всички законови изисквания по отношениена прехвърлянето на 

интелектуални права.  

3.2  договор за прехвърляне на права,  с който се разрешава използването на 

съответния обект на интелектуална собственост, с предмет: патент, полезен 

модел или промишлен дизайн, следва да бъде вписан в регистъра на Патентно 

ведомство. Разходите за лицензионния договор, както и всичко останали разходи 
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се оценява за периода 2012 – 2014г., а научно-изследователската и развойна 

дейност за периода 2013 – 2015г. (същото е посочено и в методологията за 

оценка). Поради какви причини се взимат под внимание два различни 

периода, при положение, че за всички останали показатели се разглеждат 

последните три години? 

  

5. Във връзка с посоченото в т. 14.1. (1) от Насоките за кандидатстване – 

изискване за представяне на оферта, извлечение от каталог и т.н. за всеки от 

предвидените за закупуване активи, моля за пояснение – какъв документ за 

определяне на реалистичността на разхода следва да бъде представен от 

страна на предприятие, което закупува права на интелектуална собственост 

(например закупува ноу-хау или право за ползване на патент). Необходимо 

ли е да се представи друг документ, освен договора за закупуване на 

съответните права, в който договор е посочена и тяхната цена/стойност? 

  

6. Следва ли в приложение Ц да бъде давано описание на ноу-хау, права за 

ползване на патент и т.н. и ако да – по какъв начин следва да се опишат те 

(тъй като в Насоките за кандидатстване изрично е посочено, че това се 

отнася и за нематериалните активи), защото в случая трудно може да се 

говори за технически и функционални характеристики? 

  

7. Съгласно посоченото в т. 14.2. от Насоките за кандидатстване – 

допустимо ли е при избран режим „минимална помощ” – разходите за 

нематериални активи да надхвърлят стойността на разходите за материални 

активи? 

  

Поздрави, 

Подател: Мартин Петков 
Ел. поща: marto.5kov@gmail.com 

по проекта, са допустими само за периода на изпълнение  на проекта. При 

определяне срока на лицензионния договор следва да се има предвид 

изискването дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със 

средства по проекта да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който 

получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни 

условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите 

на предприятието, получаващо помощта, както и да останат свързани с проекта, 

за който е предоставена помощта, за срок от минимум пет години или три 

години в случай на МСП. Придобитите активи следва да са нови 

(неупотребявани) и да са заведени за първи път от получателя на помощта 

(закупени от първи доставчик или производител). 

3.3 Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 5, т.8. 

3.4 Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства 

по проекта, следва да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, 

несвързани с купувача. 

4. Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 25. 

5. С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за 

закупуване на активи, кандидатът следва да приложи към Формуляра за 

кандидатстване оферта и/или извлечение от каталог на производители/ 

доставчици и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в активи. В 

случаите, когато кандидатът предвижда придобиване в рамките на проекта на 

дълготраен нематериален актив, на база на предоставения на етап кандидатстване 

сключен договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост, 

удостоверяващ, че за внедряването на определени продукти (стоки или услуги) 

или процеси, кандидатът ще придобие от трето лице чрез закупуване или по друг 

законосъобразен начин права по интелектуална собственост в рамките на 

проекта, е допустимо пазарната стойност на актива да се удостовери само с 

представения документ за придобиването му. Следва да се има предвид, че 

договорът не трябва да съдържа правнообвързващ ангажимент, който прави 

инвестицията (придобиването на правото по интелектуална собственост) преди 
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подаване на проектното предложение необратима.  

6. При попълването на Техническа спецификация на предвидените за закупуване 

ДМА и ДНА (Приложение Ц) следва да се попълнят данни за всички предвидени 

за закупуване по проекта активи.  

7. Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос №1. 

66. 20.01.2016 г. 1. Ако за изпълнение на дейността "Консултантски и помощни услуги в 

подкрепа на иновациите" са предвидени разходи от различен характер, 

например: 

1. Консултантски услуги в подкрепа на внедряваната по проекта иновация: 

- консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, 

защитата и експлоатацията на нематериални активи, по-конкретно: услуги, 

свързани със защита на интелектуална собственост на национално и 

международно равнище върху внедрявания по проекта иновативен 

продукти, включително проучвания, извършени от Патентно ведомство или 

правоспособен представител по индустриална собственост; превод и други 

дейности, извършени с цел придобиване на права в други страни;  услуги, 

свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с 

експлоатацията на патент или полезен модел. 

- консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на 

стандарти и на правилата, които ги уреждат, по-конкретно: предоставяне на 

професионални съвети и консултации относно приложимите за иновативния 

продукт директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко 

свързани с постигане на съответствие на продукта с 

европейски/международни стандарти 

2. Помощни услуги в подкрепа на внедряваната по проекта иновация: 

- осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни 

продукти, процеси или услуги, по-конкретно: услуги за провеждане на 

пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната 

пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация; 

- изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, 

процеси или услуги, по-конкретно: изпитване и сертификация на 

иновативния продукт , респективно получаване на продуктово съответствие 

за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти. 

- осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни 

1. Съгласно чл.50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ процедура за избор с публична покана се 

провежда, когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова 

помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект и 

прогнозната стойност за доставки или услуги, в т. ч. съфинансирането от 

страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност, е равна или 

по-висока от 30 000 лв. В  случаите  извън  приложното  поле  на ЗУСЕСИФ,  

когато  предвидената  стойност за доставки или услуги,  в т.ч. 

съфинансирането  от страна на кандидат за безвъзмездна финансова помощ 

или бенефициент, без данък върху добавената стойност е по-ниска от 30 000 

лв. без ДДС, бенефициентите/кандидатите за безвъзмездна финансова помощ 

следва да приложат към първичните платежни документи три предложения 

(съдържащи цена,  характеристика/функционалност/описание,  които  не 

противоречат  на  заложените  в договора за  предоставяне  на  безвъзмездна  

финансова помощ) и обосновка (съдържаща аргументи за направения избор 

на изпълнител на базата на получените 3 предложения). Предложенията не 

могат да бъдат анонимни и следва да съдържат дата и подпис от подателите 

Указания за случаите извън приложното поле на ЗУСЕСИФ са дадени в 

Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна 

финансова помощ по ОПИК 2014-2020 - 

http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1034 . 

Следва да се има предвид, че при сключване на договор за безвъзмездна 

финансова помощ ще бъде проверено какви точно услуги са включени и дали 

някой от тях не са систематично свързани. В случай че е налице такова 

обстоятелство, то сумата на общите допустими разходи по тях ще бъде 

събрана и съгласно нея ще бъде определен видът на процедурата, която 
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продукти, процеси или услуги, по-конкретно: услуги за провеждане на 

изследвания, измервания и изпитвания и др.;, 

то допустимо ли е в такъв случай предприятието да избере изпълнител за 

всяка една от конкретните услуги без провеждане на процедура, а само по 

указания на УО, при положение, че стойността на всяка една от тях 

поотделно е под 30 000 лв, но всички заедно я надхвърлят? 

 

2. Ако иновацията е съвместна разработка между предприятието кандидат и 

организация, която не е вписана в Регистъра на научната дейност, но е 

Висше училище, а страните са се споразумели собствеността върху 

иновацията да остане в полза на кандидата, то как следва да бъде 

определена тази иновация - като собствена за кандидата или съвместна 

разработка? 

 

Благодаря, 

 
Подател: Юлия Михайлова 
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg 

следва да бъде проведена.  

 

2. Източник на проверка по критерий I.4 „Подкрепяната по проекта иновация е 

резултат от съвместна дейност между кандидата и научна организация  или 

собствена  за кандидата дейност” за случаите на „съвместна дейност между 

кандидата и научна организация  или собствена  за кандидата дейност“ 

кандидатите трябва да представят: 

- Писмо от ръководителя на научна организация, с което се потвърждава, 

че предлаганата за внедряване иновация е съвместна разработка между 

кандидата и съответната научна организация; 

или 

- Договор между предприятието-кандидат и научна организация за 

съвместна разработка на предлаганата за внедряване иновация. 

Задължително изискване е научната организация трябва да бъде посочена в 

Регистъра на научната дейност в Република България към Министерството 

на образованието и науката (в съответствие с чл.7б от Закона за насърчаване 

на научните изследвания) - http://www.cris.government.bg/public/Main.do. В 

случай че организацията не е посочена в Регистъра, изискванията на 

Насоките за кандидатстване няма да са спазени и предприятието-кандидат не 

би получило точки по критерия. 

67. 20.01.2016 г. Здравейте! 

 

Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-

1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, Моля за 

отговори и разяснения по следните въпроси: 

 

1. Ако дадена иновация, предвидена за внедряване по проектно 

предложение, е създадена от физическо лице в резултат на граждански 

договор/договор за извършване на НИРД, като по силата на самия договор 

авторските права са възникнали директно за кандидата по текущата 

1. Въз основа на предоставената във въпроса информация не може да се даде 

категоричен отговор, дали в подобна хипотеза проектното предложение би 

получило точки по критерий I.4 „Подкрепяната по проекта иновация е резултат 

от съвместна дейност между кандидата и научна организация  или собствена  за 

кандидата дейност”. В случай, че във въпроса се визират авторски права върху 

компютърни програми и бази данни, създадени в рамките на трудово 

правоотношение, ако не е уговорено друго същите принадлежат на работодателя. 

Подобна хипотеза е възможна и в особени случай по отношение на изобретения 

съгласно ЗПРПМ. Следва да имате предвид, че окончателно решение относно 
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процедура (възложител по гражданския договор/договора за извършване на 

НИРД), и към проектното предложение е приложена необходимата 

техническа документация, то ще се счете ли, че иновацията е резултат от 

собствена за кандидата дейност? 

2. В случай, че по проекта се предвижда внедряване на иновативна услуга, 

която работи посредством хардуерен и софтуерен компоненти, като 

хардуерният е вече разработен, но за да се внедри иновацията следва да се 

придобие съответният специализиран софтуер, то допустима дейност по 

проекта ли е придобиване на етикет за качество върху вече разработения, но 

не сертифициран хардуер? 

3. В раздел II „Допустими дейности“, Елемент Услуги (стр.26) от Насоките 

за кандидатстване е записано, че допустими дейности по елемент Услуги са 

„консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на 

стандарти и на правилата, които ги уреждат, като например: предоставяне 

на професионални съвети и консултации относно приложимите за 

иновативния продукт (стока или услуга) или процес директиви, регламенти, 

стандарти, включително услуги, пряко свързани с постигане на 

съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др.п.“ В 

тази връзка: 

3.1 допустим разход по проекта ли ще бъдат разходите за сертифициране на 

иновативния продукт по ISO? 

3.2. допустим разход по проекта ли ще са разходи за получаване само на 

консултации относно видовете международни стандарти и процедурите за 

постигане на съответствие на внедрявания по проекта иновативен продукт, 

които са относими към съответния продукт, ако обаче тази дейност не е 

придружена с извършване на самата процедура по сертификация? 

4. Дружество-кандидат по процедурата, има реализирани валутни приходи 

от износ през 2014г., които обаче са в размер, по-малък от 1000 лв. и 

съответно не фигурират в Справка за приходите и разходите по видове и 

икономически дейности за 2014г., ред „Левова равностойност на валутните 

приходи от износ“ (код 15700) поради правилото за отразяване на 

приходите в хиляди лева и записването им само в цели числа. За същите 

обаче има издадена и платена съответно фактура, както и договор за 

извършената услуга. Ако тези приходи от износ бъдат взети предвид при 

изчисляване на Претеглен коефициент на приходи от износ (2013, 2014 и 

2015 г.), то дружеството би получило 1т. по този показател. Доколкото 

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. 

2. Разходите за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват, описани 

в т.14.2 от Насоките за кандидатстване, включват разходи за осигуряване на 

етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или 

услуги, като например: такси и разходи за външни услуги за придобиване на 

етикети за качество за внедряваната по проекта иновация и др.п. Всички разходи 

за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите следва да са 

свързани с иновацията, която се подкрепя по проекта, като включването на 

услуги от общ характер е недопустимо по настоящата процедура. Следва да 

имате предвид, че окончателно становище относно допустимостта на даден 

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

разполага с цялата специфична информация относно проектно предложение. 

3. Разходите за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват, описани 

в т.14.2 от Насоките за кандидатстване, включват разходи за изпитване и 

сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или 

услуги, като например: такси и разходи за външни услуги за изпитване и 

сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, 

респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в 

съответствие с приложимите стандарти и др. п. Всички разходи за консултантски 

и помощни услуги в подкрепа на иновациите следва да са свързани с иновацията, 

която се подкрепя по проекта, като включването на услуги от общ характер е 

недопустимо по настоящата процедура. 

3.1 Насоките за кандидатстване не съдържат ограничение/изчерпателен списък 

на допустимите сертификати. Разходите за сертифициране трябва да са свързани 

с иновативния продукт (стока или услуга) или процес, който е предмет на 

внедряване по проекта. Следва да имате предвид, че окончателно становище 

относно допустимостта на даден разход ще бъде взето от Оценителната комисия 

в Управляващия орган, която ще разполага с цялата специфична информация 
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обаче оценяването се извършва на база публикуваните счетоводни отчети, в 

които стойностите са в хиляди и съответно този приход не е виден, то 

дружеството кандидат ще бъде ощетено в процеса на оценяване. В тази 

връзка бихме искали да попитаме: 

4.1. ще бъде ли взета предвид при изчисляването на Претегления 

коефициент на приходи от износ сумата от приходите от износ в 

гореописания случай, ако към проектното предложение бъдат приложени 

фактурата и вътрешносчетоводните подсметки, водени в дружеството, по 

които е видна заприходената сума от износ? 

 4.2. ако отговорът на 4.1 е отрицателен, то какъв документ (извън 

публикуваните счетоводни отчети) може да бъде представен от кандидата 

при подаване на проектното предложение, който съответно да бъде приет от 

Оценителната комисия, с оглед удостоверяване на действителния и точен 

размер на получените валутни приходи от износ? 

Предварително ви благодарим! 

 

Подател: Ivaylo Dimitrov  
Ел. поща: ivaylo.dimitrov@yahoo.com 

относно проектно предложение. 

3.2 Насоките за кандидатстване не съдържат изискване заложените разходи да 

включват и такса за сертифициране. Разходите трябва да са свързани с 

иновативния продукт (стока или услуга) или процес, който е предмет на 

внедряване по проекта. Следва да имате предвид, че окончателно становище 

относно допустимостта на даден разход ще бъде взето от Оценителната комисия 

в Управляващия орган, която ще разполага с цялата специфична информация 

относно проектно предложение. 

4.1. Източник за проверка по критерий II. 4. Претеглен коефициент на приходи от 

износ (2013, 2014 и 2015 г.) са данните от Справка за приходите и разходите по 

видове и икономически дейности за 2013, 2014 и 2015 г. (Код 15700)  и от 

приходната част на Отчета за приходите и разходите на предприятието-кандидат 

за 2013, 2014 и 2015 г. .( Код 15100),, като за изчисляване на коефициента ще 

бъдат използвани единствено данните от Справката и ОПР за съответните 

години, а не допълнително предоставени фактури, договори и др.п. 

4.2 Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура единствен 

възможен документ, който може да служи като източник за проверка по критерий 

II. 4. Претеглен коефициент на приходи от износ (2013, 2014 и 2015 г.),  е 

Отчетът за приходите и разходите на предприятието-кандидат за 2013, 2014 и 

2015 г. и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности 

за тези години, неразделна част от него 

68. 21.01.2016 г. Здравейте,  

Във връзка с Процедурата за подбор на проекти "Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията" моля за отговор на следните въпроси: 

Предприятието ни е създало проекти на  базов елемент и на машина с 

автоматично управление  /в тематичната област на ИСИС/. Тези проекти са 

защитими по ЗАПСП и ще се защитим и с подаване на декларация за 

авторски права /Раздел 2  приложение Ж/. По проектите сме създали 

прототипи. Въпросите ни са: 

1. Допустимо ли е в хода на реализиране на проекта/освен по елемент 

Инвестиции/ да кандидатстваме и за разходи по елемент Услуги по- 

конкретно за придобиване на права на интелектуална/индустриална 

1. Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят 

проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като 

Елемент А „Инвестиции” е задължителен. Включването САМО на дейности 

по Елемент Б „Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура. 

Допустимите разходи за консултантски услуги в подкрепа на иновациите са 

описани в т. 14.2 от Насоките за кандидатстване и включват разходи за 

консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, 

защитата и експлоатацията на нематериални активи: разходи за такси за 

услуги, извършвани от Патентно ведомство (с изключение на такси за 
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собственост  /на собствената разработка /към Патентното ведомство? 

2. А възможно ли е само с подаването на декларация/ приложение Ж, както 

и попълване на  приложение З да се кандидатства за производство на 

иновативните продукти, разработени  на база на проектите, без да се търси 

защита като интелектуална/ индустриална собственост и съответно да се 

кандидатства само по елемент А Инвестиции? 

3. Създадените от нас  проекти попадат в две различни  направления от 

мехатроника и чисти технологии / които се допълват/.Допустимо ли е да 

кандидатстваме с един проект за реализацията  и на двата  продукта? 

 

С уважение: 

Подател: Силвия Йончева 
Ел. поща: silvia.joncheva@abv.bg 

подаване на заявка за патент/полезен модел/промишлен дизайн).  

2. Един от документите, които кандидатите могат да представят в подкрепа на 

иновативността на внедрявания продукт (стока или услуга) или процес, 

описана във Формуляра за кандидатстване, е Декларация за авторски права 

върху произведението предмет на внедряваната иновация – Раздел 2 от 

Приложение Ж. Насоките за кандидатстване не съдържат изискване на 

внедряваната по проекта иновация да е задължително защитена с документ 

за интелектуална собственост. 

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 че по време на 

или след изпълнението на проекта възникне съдебен спор, касаещ правата 

върху интелектуална собственост върху продукта (стоката или 

услугата)/процеса, внедряван чрез проект по настоящата процедура за 

подбор на проекти, то всички съдебни и произтичащи от съдебния спор 

разходи се поемат от съответния бенефициент. В случай че съдебният спор 

приключи с влязло в сила съдебно решение за нарушаване на право върху 

интелектуална собственост от страна на бенефициента, то той е длъжен да 

възстанови предоставените по настоящата процедура средства със 

съответната законна лихва. 

3. Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос №5, т.7.1. 

 


