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Дата на разясненията от УО: 11.09.2017 г. 

131.  1.09.2017г. Здравейте,  

Във връзка с отворената процедура BG16RFOP002-1.005 – 

„Разработване на продуктови и производствени иновации“ имам 

следните въпроси:  

1. Българските държавни университети не са регистрирани 

като търговски дружества и не може да бъде издадено 

Удостоверение за актуално състояние. В този случай този 

документ ще бъде ли приложим за университетите като 

партньори? Може да бъде представена Декларация от 

страна на Университета, с което се декларира това 

обстоятелство.  

2. В т.9 - Екип от Формуляра за кандидатстване се вписват 

изискванията за членовете на екипа както за Кандидата, 

така и за Партньора, нали така? 

  

Благодаря! 

С уважение: 

 

Подател: С.Георгиева 

Ел. поща: sabotanova@abv.bg 

1. Университетите като юридически лица, които указват публични услуги не могат да 

представят удостоверение за актуално състояние и този документ няма да бъде изискван 

от Оценителната комисия, но следва да представят документи по буква з/ от Условията 

за кандидатстване: акт за създаване и документ, удостоверяващ статута на всички лица, 

които са посочени в чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки – прикачени в ИСУН 2020 (стр. 67 от Условията за кандидатстване).  

При преценка доколко университетите са допустими партньори  се вземат в предвид, 

останалите посочени в т.1 от раздел 2.2. „Критерии за оценка на допустимостта на 

партньора“ на „Критерии и методология за оценка на проектни предложения“ 

(Приложение И към Условията за кандидатстване), източници на проверка: 

- Акт за създаване и 

- Регистъра на акредитираните висши училища към Министерството на 

образованието и науката - 

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=8&subpageId=167, който към момента 

съдържа Акредитирани висши училища в република България към 1 юни 2017 

г., което гарантира възможност за актуална проверка. 

2. В т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатите следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 

да включат информация (вкл. за екипа на партньора/ите) за предвидените за наемане 

изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в 

дейностите  за  разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена 

иновация относно изискванията по отношение на: образование, квалификация, 

професионален опит, функции (отговорности и задължения), период (в месеци) и  часова 

заетост на персонала, с оглед необходимостта от компетенции и опит на екипа, който ще 

участва в изпълнението на проекта. 

132.  1.09.2017г. Здравейте, 

 

Относно процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на 

продуктови и производствени иновации“ 

 

Искам да Ви попитам следното във връзка с допустимите 

Разходите за амортизация на ДМА, които се вграждат в прототипа на иновативния 

продукт или в пилотната линия за производство на иновативен продукт, са недопустими 

за финансиране по процедурата.  

Допустими са, при спазването на всички приложими изисквания и ограничения по 

настоящата процедура, разходите за амортизация на ДМА, които са необходими за 

създаване,  изследвания, изпитвания, измервания и тестване на модели и прототипи и 

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=8&subpageId=167
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амортизации за ДМА: 

 

- машините, които влагаме в прототипа на производствената 

линия, дали можем да ползваме амортизациите, като допустим 

разход? 

 

Защото създаването на модели и прототипи по време на фазата на 

разработването и производството на пилотни серии е свързано 

със закупуването на допълнителни ДМА, при което разходите за 

ДМА биха били твърде високи. 

 

С уважение, 

 

Подател: С. Стоянов 

Ел. поща: stoyanov_stoian@abv.bg 

които не се влагат в самите модели и прототипи на иновативния продукт или 

пилотната линия. 

133.  2.09.2017г. Здравейте,  

Имам следния въпрос по процедура BG16RFOP002-1.005 - 

Разработване на продуктови и производствени иновации: 

 

В разработката на нашия проект искаме да си партнираме с 

факултет от Софийски университет. При поставяне на въпроса от 

наша страна за документ ж) Удостоверение за актуално 

състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 6 месеца 

преди датата на подаване на проектното предложение на 

партньора, те ни отговориха, че не могат да набавят такъв 

документ, тъй като Софийски университет „Св. Климент 

Охридски" не е регистриран като търговско дружество, 

едноличен търговец или сдружение с нестопанска цел и за него не 

може да бъде издадено удостоверение за съдебна регистрация, 

съдебно удостоверение за актуално състояние и удостоверение за 

наличие или липса на несъстоятелност и ликвидация. 

 

Възможно ли е в този случай, партньора да издаде декларация, с 

която да декларира, че университета не е регистриран като 

търговско дружество, едноличен търговец или сдружение с 

нестопанска цел и за него не може да бъде издадено 

Моля, запознайте се с разясненията, предоставени от УО на ОПИК по Въпрос № 131, т.1. 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/67038580-6a7a-4140-b30b-37d76d33fd49
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/67038580-6a7a-4140-b30b-37d76d33fd49
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удостоверение за съдебна регистрация, съдебно удостоверение за 

актуално състояние и удостоверение за наличие или липса на 

несъстоятелност и ликвидация и към момента на кандидатстване 

е действащ, не е в процес на обявяване несъстоятелност и/или 

ликвидация.  

 

Ако това не е възможно, моля, дайте ни предложение как да бъде 

решен този проблем.  

 

Благодаря предварително. 

 

С Уважение 

 

Подател: Михаил Георгиев 

Ел. поща: mihail.georgieff@gmail.com 

134.  2.09.2017г. Уважаеми експерти от УО, 

Планираме да кандидатстваме по процедурата за разработване на 

иновация - специализиран продукт от кевлар с широка 

приложимост в няколко икономически сектора. За да достигнем 

до ниво на технологична готовност TRL 6 ни е необходима 

маломерна пилотналиня (неавтоматизирана), чрез която да се 

произведат 2 серии от продукта, за да можем да го демонстрираме 

в потребителска/релевантна среда.  

След като се запознахме с Вашите отговори по зададени от други 

кандидати въпроси, се оказа, че не можем да закупим ДМА, с 

което сами да създадем пилотната линия. В същото време, 

проучване на екипа ни установи, че на пазара не се продават 

готови решения (ДМА), с които да се произведат тези две 

пилотни серии. При прегледа на сесията „Въпроси и отговори“ 

попаднахме на Ваш отговор (въпрос 77, т. 5), в който се казва, че 

възлагането на научни изследвания може да допринася за 

изпълнението на повече от една дейност по проекта, което е 

напълно резонно, имайки предвид самата същност на тези 

изследвания и съдържанието на двата вида допустими 

изследвания по процедурата. Въпреки това искаме да Ви помолим 

за потвърждение, че създаването на пилотна линия може да бъде 

Допустимо е създаването на прототип/пилотна линия да бъде възложено на външна за 

кандидата организация чрез разходите по Елемент А, т.4, А) при спазване на всички 

приложими изисквания и ограничения по настоящата процедура. 

Съгласно т. 14.1 от Условията за кандидатстване, за да бъдат допустими разходите по 

настоящата процедура трябва да са необходими за изпълнението на проекта и да 

отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и 

ефективност на вложените средства. Разход, който не е обоснован, ще бъде премахнат от 

бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) служебно от Оценителната 

комисия. 

В тази връзка, кандидатите следва да обосноват в т. 7 „План за изпълнение / Дейности по 

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

разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.   

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

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

размер до 20% от общо допустимите разходи по проекта. В случай на проекти, които се 

изпълняват индивидуално само от предприятие-кандидат (не включват партньорство), 

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

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

разход ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще 
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част от възлагането на научни изследвания. Отново искам да 

подчертая, че става дума за маломерна пилотна линя 

(неавтоматизирана), която е необходима единствено за 

производство на 2 серии от продукта с цел неговото 

демонстриране. 

 

Благодаря Ви много за отделеното време. 

 

С уважение, 

 

Подател: Константин Мечкаров 

Ел. поща: kn.mechkarov@gmail.com 

разполага с цялата информация относно съответното проектно предложение. 

 

135.  2.09.2017г. Уважаеми господа, 

Mоля, дайте разяснение какво представлява принципа на 

развнопоставеност/ недискриминация, част от хоризонталните 

политики. Задължително ли епри обосноваването на 

съответствието с този принцип да се предвижа назначаването на 

персонал по проекта, имайки предвид, че принципа на Заетост“ на 

ЕС е съвсем различен хоризонтален принцип? 

Поздрави, 

 

Подател: Иван Иванов 

Ел. поща: bg_consult_link@abv.bg 

Хоризонталните политики, залегнали в чл.7 и чл.8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета, като тяхното спазване се съблюдава по всички 

процедури по ОПИК 2014-2020. Равенството между мъжете и жените и отчитането на 

социалните аспекти на пола се вземат под внимание и се насърчават през цялото време 

на подготовката и изпълнението на ОПИК 2014-2020, включително по отношение на 

мониторинга, докладването и оценката. Не се допуска дискриминация на основата на 

пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст 

или сексуална ориентация по време на подготовката и изпълнението на програмите.  

В тази връзка, кандидатите следва да обосноват в т.11 „Допълнителна информация 

необходима за оценка на проектното предложение“ как проектът или определени 

дейности/резултати от него допринасят за постигане на устойчиво развитие и 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Условията за кандидатстване не 

съдържат изискване обосновката във връзка с спазването на принципа за 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация да е обвързан с назначаването на 

персонал по проекта. 

136.  2.09.2017г. Здравейте, 

 

Моля за пояснение по следните позиции: 

1. Как се оформя наемането на консултант за извършване на 

конкретна работа по научни изследвания и разработки по 

проекта? Какъв договор се сключва и заплащането свързано ли е с 

ограничението за 4 часа на ден, след като е на 8 часов трудов 

договор в научна организация? 

1. В случай че запитването касае включването в бюджета на проектното предложение на 

разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията, то 

определянето на стойността на този вид услуга се извършва по преценка на кандидата. 

Определянето на стойността на разходите за външни услуги не е обвързано с 

максималния размер на разходите за възнаграждения, посочен в Условията за 

кандидатстване. 

Когато в рамките на проекта е предвидено извършване на доставка или услуга от външен 

изпълнител, бенефициентите, които не се явяват възложители по ЗОП прилагат Глава 
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2. Съгласно отговорът Ви, че при назначаване на експерт в екипа 

на проекта за 8 часа с брутна заплата 2600 лв. и в Бюджета може 

да се напише до 3000 лв. с осигуровки и т.н. Това означава ли, че 

тази разлика за осигуровките се покрива от 30% съфинансиране 

от бенефициента за проекта? 

3. Допустимо ли е прилагане на оферта за ДМА от чуждестранна 

фирма и трябва ли да се преведе на български? 

4. В Бюджета разходите за консумативи и материали се посочват 

общо. Необходимо ли е да се прикачи отделен списък с подробна 

информация? 

 

С Уважение,  

 

Подател: П. Ангелова 

Ел. поща: pda54@abv.bg 

четвърта от ЗУСЕСИФ за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на 

бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за 

определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на 

договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна 

финансова помощ от ЕСИФ.  

2. Разясненията по Въпрос № 83 касаят максимално допустимият размер на разходите за 

възнаграждение (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на 

експерт, нает на трудов договор, при 8-часов работен ден, който може да заложите в 

бюджета на проекта, а не изчисляването на съфинансирането от страна на 

кандидата/партньора. Изчисляването на безвъзмездната финансова помощ и 

съфинансирането от страна на кандидата/партньора се определя чрез умножение на 

общо допустимите разходи по интензитета на помощта. 

Пример: 

100 000 лв. общо допустими разходи х 65% интензитет = 65 000 лв. БФП и 35 000 лв. 

съфинансиране. 

3. Предоставянето на оферта на чужд език е допустимо, като в този случай офертата 

задължително следва да бъдат придружена от превод на български език.  

В случаите, в които в офертата не е упоменато дали цената е с включено ДДС, се счита: 

- при български доставчици - описаната стойност в офертата е с ДДС, т.е. при 

изчисление на цената е необходимо да се извади ДДС. 

- при чуждестранни доставчици - описаната стойност в офертата е без ДДС. 

4. Списъкът на документите, които се подават на етап кандидатстване (т.24 от Условията 

за кандидатстване), не включват подобен документ. 

В допълнение, моля, запознайте се с разясненията, предоставени от УО на ОПИК по 

Въпрос № 33. 

 


