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Утвърден от УС на НИФ с Протокол № 3/25.06.2019 г.  

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  по схема  „Подпомагане на научноизследователската и  развойна дейност  на предприятията и организациите за научни 

изследвания и разпространение на знания“ 

 

* Оценката за административно съответствие  и допустимост включва: оценката по Раздел А  и Раздел Б. 

* * Техническата и икономическата оценка включва: оценката по Раздел В,  Раздел Г  и Раздел Д; 

 

 

 Раздел А: Критерии за оценка на административно 

съответствие и допустимост 

Последващи действия при неспазване на критериите за оценка 

по Раздел А и Раздел Б 

1. Конкурсната документация е подадена не по-късно от 

крайния срок за подаване на документи по съответната 

сесия.  

Конкурсната документация се предава в запечатан 

непрозрачен плик с надпис: 

 

Национален иновационен фонд – 10 сесия или НИФ 

- 10 сесия; 

 

Наименование на проектното предложение: 

……………………………… 

 

Наименование на кандидата: 

…………………............................... 

 

При неспазване на крайния срок за подаване на документи 

предложението се  отхвърля. 

 

Конкурсна документация, изпратена по поща/куриер в деня на 

изтичане на срока, ще се счита за подадена в срок, макар и получена 

след изтичането му. 

 

Ако конкурсната документация не е предадена в запечатан непрозрачен 

плик с надпис: 

Национален иновационен фонд – 10 сесия или НИФ - 10 сесия; 

Наименование на проектното предложение: ……………………………….  

Наименование на кандидата: …………………...............................,  

 

проектното предложение се отхвърля. 

В случай, че не е представен документ, за който е дадена възможност в настоящия Правилник да бъде представен, изискан 

е и отново не е представен, то проектното предложение се отхвърля. 

2. Изисквания към приложенията, които се представят 

и  на електронен носител: 

Приложение 1 - Заявление за участие - формат 

Мicrosoft/MS/ Word,  

Приложение 1 А - Данни за партньора/ите - формат 

Мicrosoft /MS/  Word,  

Приложение 2 – Форма за научноизследователски 

развоен проект - формат MS Word 

В случай на липсващ електронен носител или съответният документ, 

който е на елeктронния носител, не е в изискуемия формат – изисква 

се.  

Ако при поискване не бъде представен  в определения срок или отново 

не е представен съгласно изискванията,  проектното предложение се 

отхвърля. 

В случай, че електронният носител не може да бъде разчетен – изисква 

се.  
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Приложение 3 – Бюджет за научноизследователски 

и развоен проект -  формат Мicrosoft /MS/Excel . 

Ако при поискване не бъде представен  в определения срок или отново 

не е представен съгласно изискванията,  проектното предложение се 

отхвърля. 

При разминаване в съдържанието на документа на електронен носител 

и този, представен на хартиен носител, предимство има документът, 

представен на хартиен носител. 

3. Приложено е Заявлението за участие (Приложение 

№ 1) съгласно изискуемия формат в 2 /два/ оригинални 

екземпляра на хартиен носител, подписани на всеки лист 

от представителя (законен или упълномощен)  на 

кандидата и на електронен носител 

  

* Под представител на кандидата/ партньора се 

разбира законен представител или упълномощен 

представител. 

Под законен представител  се разбира вписания 

представител в Търговския регистър, Регистър 

Булстат за кандидат/партньор, регистриран в 

България, а за чуждестранните лица -  лицата, 

съгласно удостоверението за актуално състояние. 

Упълномощен представител на кандидат/ партньор 

може да бъде всяко лице, различно от законния 

представител и упълномощено по следния ред: 

 

-  Адвокат, юрисконсулт или друг служител с 

юридическо образование в 

кандидата/партньора – с писмено 

пълномощно; 

-  друг гражданин/други граждани – с писмено 

пълномощно с нотариална заверка на 

подписа. 

  

**Дефинициите за законен представител и 

упълномощен представител важат за всички точки от 

правилника. В случаите на упълномощаване се 

представя и пълномощно, съгласно изискванията.  

В случай, че липсва Заявление на хартиен носител и представеното 

електронно копие не е подписано с електронен подпис, проектното 

предложение се отхвърля.  

 

Ако не е представено в 1 или 2 оригинални екземпляра на хартиен 

носител, но е подписано с електронен подпис на електронното копие, 

хартиеният/хартиените екземпляр/-и се изискват, като те следва изцяло 

да съответстват на подписаното с електронен подпис. 

 

В случай, че Заявлението не е попълнено от 

представляващия/упълномощения или законния представител/съгласно 

образеца и/или не е подписано на всеки лист от 

представляващия/упълномощения представител, се изисква.  

 

Ако не бъде представено в определения срок или съгласно 

изискванията, проектното предложение  се отхвърля. 

 

 В случай, че не е приложено пълномощно, съгласно 

изискванията на т. 2 от Раздел А, се изисква.  

 

Ако при поискване, то не бъде представено  в определения срок или 

отново не е представено съгласно изискванията, проектното 

предложение се отхвърля. 
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4. Приложено е Приложение 1А - Данни за партньора, 

в 2 оригинални екземпляра на хартиен носител, 

подписани на всеки лист от представител (законен 

или упълномощен)  на партньора и на електронен 

носител.  

В случай, че липсва Приложение 1А  на хартиен носител и 

представеното електронно копие не е подписано с електронен подпис, 

проектното предложение се отхвърля.  

 

Ако не е представено в 1 или 2 оригинални екземпляра на хартиен 

носител, но е подписано с електронен подпис на електронното копие, 

хартиеният/хартиените екземпляр/-и се изискват, като те следва изцяло 

да съответстват на подписаното с електронен подпис.  

 

В случай, че Приложение 1А не е попълнено от представляващия/ 

упълномощения представител, съгласно образеца и/или не е подписано 

на всеки лист от представляващия/упълномощения представител, се 

изисква.  

Ако не бъде представено в определения срок или съгласно 

изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

 

 В случай, че не е приложено пълномощно, съгласно 

изискванията, се изисква. 

Ако при поискване, то не бъде представено  в определения срок или 

отново не е представено съгласно изискванията, проектното 

предложение се отхвърля. 

 

5. 

 

Приложено е Приложение 2 – Форма за научно - 

изследователски и развоен проект, представено в 2 

/два/ оригинални екземпляра на хартиен носител, 

подписани на всеки лист от представляващия 

(законен или упълномощен) кандидата и/или 

партньора по проекта и на електронен носител. 

 

В случай, че липсва Приложение 2  на хартиен носител и 

представеното електронно копие не е подписано с електронен подпис, 

проектното предложение се отхвърля.  

 

Ако не е представено в 1 или 2 оригинални екземпляра на хартиен 

носител, но е подписано с електронен подпис на електронното копие, 

хартиеният/хартиените екземпляр/-и се изискват, като те следва изцяло 

да съответстват на подписаното с електронен подпис. 

 

Ако не е подписано на всеки лист от представителя на 

кандидата/партньора – се изисква. В този случай на кандидата се 

изпращат заверени от агенцията ксерокопия на неподписаната част, 

като се изисква да бъдат върнати подписани, без да се извършват 

каквито и да било други корекции върху тях. 

 

Ако в поставения срок не се представят изисканите документи, 

съобразно указаното, проектното предложение се отхвърля.  
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Агенцията не следи за това дали са попълнени всички полета/таблици 

от Приложение 2  или дали е представено в цялост.  

6.  Приложено е Приложение 3 – Бюджет на научно - 

изследователски и развоен проект, представено в 2 

/два/ оригинални екземпляра, подписани на всеки 

лист от представляващия (законен или 

упълномощен кандидата и/или партньора по 

проекта) и на електронен носител. 

В случай, че липсва Приложение 3  на хартиен носител и 

представеното електронно копие не е подписано с електронен подпис, 

проектното предложение се отхвърля.  

 

Ако не е представено в 1 или 2 оригинални екземпляра на хартиен 

носител, но е подписано с електронен подпис на електронното копие, 

хартиеният/хартиените екземпляр/-и се изискват, като те следва изцяло 

да съответстват на подписаното с електронен подпис. 

 

Ако не е подписано на всеки лист от представителя на 

кандидата/партньора –  изисква се. Ако при поискване, то не бъде 

представено  в определения срок или отново не е представено съгласно 

изискванията,  проектното предложение се отхвърля. 

 

Ако не е представено в цялост - изисква се. При непредставяне или 

непредставяне съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля. 

 

При проверката за административно съответствие, Агенцията не следи 

дали са попълнени данни на бюджета с изключение на: общите разходи 

за всеки участник по проекта, както и  и общите разходи и БФП за целия 

проект. 

 

Ако не са попълнени цитираните данни – изискват се. 

 

Ако при поискване не бъдат представени  в определения срок или 

отново не са представени съгласно изискванията, проектното 

предложение се отхвърля. 

7. Приложено е Приложение 4 - Споразумение за 

сътрудничество (по образец) в 2 /два/ оригинални 

екземпляра, подписани на всеки лист от 

представляващия кандидата и/или партньора по 

проекта или в 1 оригинален екземпляр и  1 /едно/ 

заверено копие, подписани на всеки лист от 

представляващия кандидата и/или партньора по 

В случай, че е приложимо и липсва, изисква се. Ако не бъде представено 

в срок или съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля. 

 Ако не е представено в 2 оригинални екземпляра или в 1 оригинален 

екземпляр и  1 заверено копие, липсващият екземпляр се изисква.  
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проекта. В споразумението  следва да фигурират всички 

клаузи, съгласно образеца, както и да са попълнени полета 

за попълване, включително и полето за разпределението 

на резултатите от проекта. Споразумението за 

сътрудничество следва да бъде подписано от 

законен/ упълномощен представител на  всеки един 

от партньорите – страна по споразумението. При 

упълномощен представител се прилага и оригинал или 

заверено копие на пълномощно, необходимо за сключване 

на споразумението. 

В случай, че Споразумението не е подписано от представители (при 

упълномощен представител липсва пълномощно съгласно 

изискванията) на  всички страни по споразумението, и/или не е 

подписано на всеки лист от представител на кандидата/партньора на  

и/или не са включени всички клаузи съгласно образеца на 

споразумението, или не са попълнени всички полета за попълване, 

включително не е попълнено полето за разпределението на резултатите 

от проекта, то се изисква.  

 

Ако при поискване Споразумението за сътрудничество не се представи  

в определения срок,  или отново не е представено в съответствие с 

изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

8. Приложена е Декларация за държавни/минимални 

помощи и финансиране/ нефинансиране от други 

източници (Приложение 5) в 2 /два/ оригинални 

екземпляра за кандидата, а при съвместни проекти и за 

всеки от партньорите, попълнена по образец и подписана 

от законния представител на кандидата/партньора. В 

декларацията се декларират данни  актуални към деня 

на подаване на заявлението за кандидатстване.  

 

В случай, че липсва Декларация за кандидата и/или за някой от 

партньорите при съвместни проекти, се изисква. 

В случай, че не бъде представена, в срок или съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

 

Ако не е представена в 2 оригинални екземпляра, липсващият 

екземпляр  се изисква.  

 

В случай, че декларацията не е подписана на всеки лист от 

представителя на кандидата, и/или декларацията не е представена в 

оригинал, и/или не е датирана, и/или не е коректно датирана, и/или не 

е попълнена съгласно образеца, тя се изисква Ако при поискване 

Декларацията, не се представи  в определения срок или отново не е 

представена в съответствие с указанията, проектното предложение  

се отхвърля. 

Декларацията, която се представя след изискани документи 

следва да е подписана и да бъде с дата, която не може да бъде 

по-ранна от датата на получаване на писмото за допълнителни 

документи.  

 

Ако при поискване Декларацията не се представи  в определения 

срок или отново не е представена в съответствие с изискванията, 

проектното предложение се отхвърля.  

9. Приложено е Приложение 6 - Декларация за 

обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 

средните предприятия. 

1. В случай, че липсва Декларация за обстоятелства по чл.3 и чл.4 от 

Закона за малките и средните предприятия за кандидата и/или за някой 
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В случай, че кандидатът  и/или партньорът по проекта 

ползва статут на МСП, се представя Декларация за 

обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 

средните предприятия за кандидата , а при съвместни 

проекти и за всеки от партньорите, попълнена по образец 

и подписана от законния представител на съответния 

участник по проекта) в 2 /два/ оригинални екземпляра 

от всеки участник МСП.   

 

от партньорите  в случаите при които е приложимо при съвместни 

проекти, тя се изисква.  

При непредставяне на декларацията съгласно указанията, проектното 

предложение се отхвърля. 

 

2. В случай, че декларацията не е подписана от законния/те 

представител/и, и/или декларацията не е представена в оригинал, 

и/или не е датирана, и/или не е коректно датирана, и/или не е 

попълнена съгласно образеца, тя се изисква.  В тези случаи ИАНМСП не 

е  длъжна да извършва проверка на декларираните данни. При 

непредставяне на декларацията съгласно указанията, проектното 

предложение се отхвърля. 

 

3. В случай на констатирани несъответствия в декларираните данни при 

служебната проверка от съответното длъжностно лице, се изискват 

разяснения и/или нова декларация. Ако не се представят разяснения 

и/или нова декларация съобразно указанията, проектното предложение 

се отхвърля. 

 

4. Когато при проверката на декларираните обстоятелства са 

необходими още данни или разяснения/документи (извън посочените в 

изискванията за административно съответствие), същите ще бъдат 

изискани с цел извършване на проверка на декларираните 

обстоятелства. Ако не се представят изисканите документи, 

проектното предложение се отхвърля. 

 

Искането по т. 3 и т. 4 може да бъде отделно от другите искания за 

допълнителни документи. 

 

Ако при поискване Декларацията и/или разясненията не се представят  

в определения срок или декларацията отново не е представена в 

съответствие с изискванията, проектното предложение се 

отхвърля. 

 

Оценката за статута на предприятието (малко/средно/голямо) се прави 

на база представените документи/разяснения, изискани в рамките на 

процедурата за кандидатстване и публично достъпната информация в 

Търговския регистър.  
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По преценка на органът и при необходимост могат да бъдат използвани  

други публични регистри, правно-информационни системи, информация 

от други публични органи, информация, с която разполага Агенцията. 

10. 

 

 

Приложена е Справка за обобщени параметри на 

предприятието (Приложение 7) в 2 (два) оригинални 

екземпляра, в случай, че кандидатът  и/или партньорът по 

проекта ползва статут на МСП, и е свързано 

предприятие/предприятие-партньор по смисъла на ЗМСП.  

 

В справката се попълват данни за последната приключила 

финансова година. Справката  следва да се подписва на 

всеки лист от представител на кандидата/партньора, като  

представителят на кандидата може да подписва  само 

справката на кандидата, а представителят на партньора, 

само справката на партньора. В справката следва да бъдат 

вписани със съответните му данни (персонал, оборот, 

активи) всяко свързано предприятие и предприятие – 

партньор. 

Проверката на справката се извършва едновременно с проверка на 

декларацията по чл. 3 и  чл. 4 ЗМСП. 

 

Ако не бъде представена, се изисква.  

Ако не е подписана на всеки лист от представителя на 

кандидата/партньора, изисква се.  

 

Ако не е вписано предприятие партньор или свързано предприятие /не 

е попълнена изискуема за попълване графа/, изисква се отстраняване 

на несъответствието и/или разяснения. 

 

Ако при поискване справката и/или разясненията не се представят  в 

определения срок или отново не е представена в съответствие с 

изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

11. Предприятията, които съвместно ще изпълняват проекта, 

свързани предприятия ли са по смисъла на Регламент (ЕС) 

651/2014 на Комисията от 17 юни 2014г., изменен с 

Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията? 

*Голямо предприятие, участник в проекта, също се 

проверява за такъв тип отношения. 

  

Предприятията, които съвместно ще изпълняват проекта 

предприятия-партньори ли са по смисъла на Регламент 

(ЕС) 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014г., изменен с 

Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията? 

*Голямо предприятие, участник в проекта, също се 

проверява за такъв тип отношения. 

Ако отговорът на първия или втория въпрос е „да“, надбавка за 

сътрудничеството между тези предприятия не се начислява. 

 

 

 

 

12. 

Приложено е удостоверение за актуално състояние на 

кандидата и всеки един от партньорите по проект, когато 

кандидатът/партньорът е  предприятие търговец по 

смисъла на правото на  друга държава-членка. 

 За чуждестранни търговци се прилага документ, издаден 

от съдебен или административен орган от държавата 

В случай, че липсва, се изисква.  

Ако не бъде представено в оригинал и заверени копия в определения 

срок и съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля. 
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членка на ЕС, който да отразява и последните актуални 

промени за търговеца и да е издаден не по-рано от 2 

месеца, към момента на подаване на проектното 

предложение. Документът се представя в 1 оригинал и 1  

заверено от представителя (законен или упълномощен) 

на кандидата/партньора копия, задължително придружен 

с официален превод на български език в оригинал и 1 

/едно/ заверени копия. 

  В случай, че кандидатът/ и/или партньорът/ите са 

регистрирани по Закона за търговския регистър към 

момента на подаване на конкурсната документация, 

документът не се прилага, като се извършва служебна 

проверка в Търговския регистър. 

Ако не е в оригинал и едно заверено копие от кандидата/партньора, 

липсващият екземпляр се изисква.  

 

В случай, че не е представено в официален превод или представеният 

официален превод не е в оригинал и  1 /едно/ заверено копие, се 

изисква.  

Ако не бъде представен (превода) в оригинал и заверено копие в 

определения срок и съгласно изискванията, проектното 

предложение се отхвърля. 

 

 В случай, че е издадено по-рано от 2 месеца към момента на подаване 

на проектното предложение, изисква се. Ако не бъде представено в 

определения срок или съгласно изискванията, проектното 

предложение се отхвърля.  

 

 

 

13. Приложено е удостоверение за актуално състояние на  

партньор, който е организация за научни изследвания и 

разпространение на знания от друга държава членка на 

ЕС. Документът се представя в 1 оригинал и 1  заверено от 

представителя (законен или упълномощен) на 

кандидата/партньора копие, задължително придружен с 

официален превод на български език в  оригинал и 1 

/едно/ заверено копие. 

В случай, че партньорът/ите са регистрирани по Закона за 

регистър БУЛСТАТ/Закона за търговския регистър, към 

момента на подаване на конкурсната документация, 

документът не се прилага, като се извършва служебна 

проверка в  регистър БУЛСТАТ/ Търговски регистър. 

В случай, че липсва или не е в оригинал и 1 заверено копие на 

кандидата/партньора-изисква се.  

 

Ако не бъде представено в оригинал и заверено копие в определения 

срок и съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля. 

 

В случай, че не е представен официален превод или представеният 

официален превод не е в оригинал и  1 /едно/ заверено копие, изисква 

се.  

Ако не бъде представен в оригинал и заверено копие в определения 

срок и съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля. 

  

В случай, че е издаден по-рано от 2 месеца, към момента на подаване 

на проектното предложение, изисква се.  

 

Ако не бъде представен в определения срок и съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля.  
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14. Приложено е Удостоверение от Националния 

статистически институт (НСИ) относно кода на основната 

икономическа дейност на кандидата/партньора - 

предприятие  (въз основа на данни за 2018 г.) – в 1 

оригинал и 1 заверено от представителя (законен или 

упълномощен) копие. Кандидат/партньор, който не е 

извършвал дейност през 2018 г., представя 

Удостоверението от НСИ, въз основа на данни от 

последната година, в която е извършвал дейност.   

Ако кандидат/партньор със статут на предприятие, не е 

извършвал дейност от регистрирането си, не представя 

Удостоверението. 

Неизвършването на дейност се удостоверява с издаден от 

НСИ  документ, с който кандидатът/партньорът е уведомен, 

че не притежава КИД. (освен в случаите когато е 

регистриран през годината на обявяване на сесията – 

тогава задължително той трябва да има вписан КИД в 

Търговския регистър на Агенция по вписванията, от който 

да представи заверена от Агенция по вписванията 

разпечатка) 

 

За чуждестранни кандидат/партньор се прилага 

еквивалентен документ, издаден от съответната 

институция от държавата в която е установен.  

Когато в съответната чужда държава не се издава 

такъв документ или когато той не  удостоверява 

всички релевантни факти (кода на икономическата 

дейност), участникът представя клетвена 

декларация, ако такава декларация има правно 

значение според закона на държавата, в която е 

установен. Когато клетвената декларация няма 

правно значение според съответния национален 

закон, участникът представя официално заявление, 

направено пред съдебен или административен 

орган, нотариус или компетентен професионален 

или търговски орган в държавата, в която той е 

установен.  

В случай, че липсва, изисква се.  

Ако не бъде представено в определения срок и съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля.  

 

В случай, че не е в оригинал и 1 заверено копие на 

кандидата/партньора, липсващият екземпляр се изисква.  

 

В случай, че не е представен в официален превод, изисква се.  

Ако не бъде представен в определения срок и съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

 

 

 

 

 

 

 

В случай, че представеният официален превод не е в оригинал и 

заверено копие, изисква се. 

 

Ако не бъде представен в оригинал и заверено копие в определения 

срок и съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля. 
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*Документ на чужд език се представя в оригинал и 

заверено копие, придружени с  официален превод 

на български език (оригинал и заверено копие). 

15. 1. Удостоверение, издадено от Националната 

агенция по приходите  за  липса на данъци и 

задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс и лихвите по тях на кандидата 

и всеки партньор, при съвместен проект  

2. Удостоверение за липса на задължения, издадено 

по реда на чл. 87, ал. 6 от ДОПК. 

 

* Удостоверенията по т. 1 и т. 2 се изискват по 

служебен път от Финансиращата институция. 

 

**При наличие на задължения по т. 1 и т. 2, същите 

не трябва да са повече от 1 на сто от сумата на годишния 

оборот от последната приключила финансова година на 

кандидата и партньора, не повече от 50 000 лв за всеки. 

 

 

За чуждестранно лице - документ, удостоверяващ липсата 

на задължения за данъци или вноски за социалното 

осигуряване съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът/партньорът е установен. Когато в 

съответната чужда държава не се издава такъв документ 

или когато той не удостоверява всички релевантни факти 

(липсата на задължения за данъци или вноски за 

социалното осигуряване), участникът представя клетвена 

декларация, ако такава декларация има правно значение 

според закона на държавата, в която е установен. Когато 

клетвената декларация няма правно значение според 

съответния национален закон, участникът представя 

официално заявление, направено пред съдебен или 

административен орган, нотариус или компетентен 

професионален или търговски орган в държавата, в която 

той е установен.  

 

 

Изисканото удостоверение от НАП за липса или наличие на задължения 

се разпечатва от съответното длъжностно лице от финансиращата 

институция в два екземпляра и се предава на длъжностното лице 

извършващо оценката за административно съответствие и допустимост 

за прилагане към проектното предложение. 

 

При наличие на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 и чл. 82, 

ал. 6 от ДОПК, проектното предложение се отхвърля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случай, че не е представен официален превод или представеният 

официален превод не е оригинал и  1 /едно/ заверено копие, 

липсващият екземпляр се изисква. Ако не бъде представен в оригинал 

или заверено копие в определения срок или съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

 

 В случай, че е издаден по-рано от 3 месеца - изисква се. Ако не бъде 

представен в определения срок или съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 
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*Документ на чужд език (различен от българския език) се 

представя в 1 оригинал и  1 /едно/ заверено копие от 

представител (законен или упълномощен) на 

кандидата/партньора, придружен с  официален превод на 

български език в оригинал и 1 /едно/ заверено копие. 

 

Изискуемият документ по тази точка следва да е 

издаден не по-рано от 3 месеца преди датата на 

подаване на конкурсната документация. 

16. За кандидатите/партньорите, които ползват статут на 

предприятие са приложени  в 1 /един/ оригинал и 1/едно/ 

заверено копие от представителя на кандидата/партньора  

или в 2 /две/ заверени копия от представителя  на 

кандидата/партньора  

следните документи : 

- Счетоводен баланс за последните 3 приключени 

финансови години; 

- отчет за заетите лица за последните 3 

приключени финансови години- за големите 

предприятие не се изисква; 

- отчета за приходите и разходите за последните 

3 приключени финансови години; 

- Справка за приходите и разходите за лихви за 

последните 2 приключили финансови години – 

за големи предприятия 

- Книга за акционерите - приложимо за 

акционерните дружества с поименни акции; 

- Дружествен договор - приложимо за дружествата с 

ограничена отговорност, едноличните дружества с 

ограничена отговорност (учредителен акт), 

събирателните дружества и командитните 

дружества; 

- Книга за акционерите и устав - приложимо за 

командитните дружества с акции; 

- Справка за разпределение капитала на дружеството  

– приложимо за акционерните дружества; 

В случай, че някои от документите липсва и след извършена служебна 

проверка в Търговския регистър отново не е налице, изисква се.  

 

Ако не бъде представен в определения срок и съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля.  

 

В случай, че не е оригинал и 1 заверено копие/респ. 2 заверени копия 

на кандидата/партньора, липсващият екземпляр се изисква. 

 

В случай, че не е представен заверен от кандидата/партньора превод 

или представеният  превод не е в оригинал и 1 /едно/ заверено копие, 

изисква се.  

 

Ако не бъде представен в оригинал или заверено копие в определения 

срок или съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля. 
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- Устав - приложимо за кооперациите; 

 

 * Под статут на предприятие се има предвид качеството, 

в което съответния партньор участва по реализирането на 

проекта. 

 

**Документ на чужд език  се представя в оригинал и 

заверено копие, придружен със заверен от 

кандидата/партньора превод на български език в 

оригинал и заверено копие. 

В случай, че кандидатът/ и/или партньорът/ите са 

регистрирани по Закона за търговския регистър и 

посочените документи са публикувани в Търговския 

регистър, документите не се прилагат, като за 

обстоятелствата се извършва служебна проверка в 

Търговския регистър. 

*** Ако предприятието има по-малко от три приключени 

финансови години, се прилагат съответните документи за 

всяка приключена финансова година. 

**** Ако предприятието няма приключена финансова 

година, съответните документи, обвързани с приключена 

финансова година, не се изискват. 

17. За партньорите, които ползват статут на организация за 

научни изследвания и разпространение на знания, е 

приложен оригинал и заверено копие на: 

- Счетоводен баланс за последните 3 приключени 

финансови години; 

 

*Документ на чужд език се представя със заверен от 

кандидата/партньора превод на български език в оригинал 

и заверено копие. 

 В случай, че кандидатът/ и/или партньорът/ите са 

регистрирани по Закона за търговския регистър и 

посочените документи са публикувани в Търговския 

регистър, документите не се прилагат, като за 

обстоятелствата се извършва служебна проверка в 

Търговския регистър.  

В случай, че документът липсва или след извършена служебна проверка 

в търговския регистър отново не е налице - изисква се.  

 

Ако не бъде представен в определения срок или съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля.  

 

В случай, че не е в оригинал и 1 заверено копие от партньора, 

липсващият екземпляр се изисква. 

 

В случай, че не е представен в заверен от кандидата/партньора превод 

или представеният  превод не е в оригинал и 1 /едно/ заверено копие, 

изисква се.  

 



    

НИФ – 10 сесия 13 

 Раздел А: Критерии за оценка на административно 

съответствие и допустимост 

Последващи действия при неспазване на критериите за оценка 

по Раздел А и Раздел Б 

В случай, че партньор по проекта е  държавно висше 

училище, регистрирано в България  или институт към 

Българската академия на науките, финансово 

отчетните документи по тази точка не се представят. 

*** Ако организацията има по-малко от три приключени 

финансови години, се прилага съответния документ за 

всяка приключена финансова година. 

**** Ако организацията няма приключена финансова 

година, документът не се изискват. 

Ако не бъде представен в оригинал или заверено копие в определения 

срок или съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля. 

 

18. Приложен е Документ за създаване на Организациите за 

научни изследвания и разпространение на знания, както и 

Устав/Правилник за дейността и функционирането на 

организацията или друг еквивалентен документ (само ако 

организацията няма устав или правилник, съгласно 

законодателството, което, регламентира дейността й) 

уреждащ дейността и функциите на организацията  - две 

заверени копия от партньора/партньорите.  

*Документ на чужд език  сe представя в официален 

превод на български език в оригинал и заверено 

копие. 

В случай, че партньорът/ите са регистрирани по 

Закона за търговския регистър и посочените 

документи са публикувани в Търговския регистър, 

към датата на подаване на конкурсната 

документация, документите не се прилагат, като за 

обстоятелствата се извършва служебна проверка в 

Търговския регистър. 

В случай, че документът липсва - изисква се.  

 

Ако не бъде представен в определения срок или съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля.  

 

В случай, че не е в  2 (две) заверени копия от партньора, липсващият 

екземпляр се изисква. 

 

В случай, че не е представен в заверен от кандидата/партньора превод 

или представеният  превод не е в 2 (две) заверени копия, изисква се.  

 

Ако не бъде представен в 2 (две) заверени копия в определения срок 

или съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

 

 

19. Приложена е Декларация за обстоятелствата  за 

допустимост по чл. 19 и чл. 21 от ПУСНИФ – Приложение 

№ 9 - от кандидата и всеки партньор-предприятие. 

 

Декларацията следва да е попълнена по образец и 

подписана от  законния представител на кандидата/ 

партньора - в 2 (два) оригинални екземпляра от всеки 

участник. 

Приложена е Декларация за обстоятелствата по чл. 4, ал. 

3 от ПУСНИФ - Приложение № 8 - от  партньор - 

В случай, че липсва Декларация или не е в 2 оригинални екземпляра – 

Приложение № 8 или № 9, изисква се.  

 

Ако не бъде представено в определения срок или съгласно 

изискванията, проектното предложение се отхвърля.  

 

 В случаите, при които декларацията не е подписана на всяка страница 

от законния/те представител/и на кандидата/партньора, и/или 

декларацията не е представена и/или не е датирана, и/или не е 

коректно датирана, и/или не е попълнена съгласно образеца, тя се 

изисква.  



    

НИФ – 10 сесия 14 

 Раздел А: Критерии за оценка на административно 

съответствие и допустимост 

Последващи действия при неспазване на критериите за оценка 

по Раздел А и Раздел Б 

организация за научни изследвания и разпространение на 

знания. 

 

Декларацията следва да е попълнена по образец и 

подписана от законния представител на партньора - в 2 

(два) оригинални екземпляра от всеки.  

 

 

Декларацията, която се представя след изискани документи следва да 

е подписана и датирана към момента на подписването й, който не може 

да бъде по-рано от получаване на писмото за допълнителни документи. 

 

Ако при поискване не се представи в определения срок  или съгласно 

изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

20. Приложена е Декларация за осигуряване на финансиране 

на проект по НИФ Приложение № 10, с която доказва 

финансовия си капацитет, когато кандидат или партньор е 

стартиращо предприятие – в 2 (два) оригинални 

екземпляра. 

Декларацията се подписва от законния представител на 

кандидата/партньора. 

Ако не е представена в два оригинални екземпляра и/или съгласно 

образеца, изисква се.  

 

Ако не бъде представена съобразно изискванията, проектното 

предложение се отхвърля. 

21.  1. „Официален превод” е превод, извършен от преводач, 

който има сключен договор с Министерството на външните 

работи за извършване на официални преводи.  

2. Под заверен от кандидата/партньора превод на 

български език се разбира превод на съответния документ, 

представен от кандидата/партньора, подписан от 

представителя на кандидата/партньора на всеки лист. 

3. Под заверено копие се разбира копие на оригинален 

документ, подписано от кандидата/партньора на всеки 

лист. 

 

* Срокът на представяне на допълнителни документи не може да бъде по-малък от 5 работни дни. Срокът се брои от деня, следващ 

деня на получаването на писмото за допълнителни документи. Конкретният срок се определя в искането за допълнителни 

документи за цялата сесия и е един и същ за всички кандидати. 
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 Раздел Б:  Допустимост на кандидатите/  
партньорите и разходите  

Последващи действия при несъответствие на изискванията за 

допустимост на кандидатите/ партньорите и разходите 

1.  Кандидатът е допустим – кандидатът е  предприятие – 

регистриран в България търговец по смисъла на Търговския 

закон или еквивалентно лице по смисъла на 

законодателството на държава-членка на Европейския 

съюз. 

 

В случай, че проектното предложение не отговаря на някое от 

посочените изисквания по Раздел Б, то то се отхвърля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Партньор/ите са допустим/и: 

2.1.  регистриран/и в България търговец/и по смисъла  на 

Търговския закон или търговец/и по смисъла на правото на  

друга държава-членка на ЕС; 

2.2. юридическо лице - организация за научни изследвания 

и разпространение на знания, регистрирана в България или 

друга държава-членка на ЕС. 

2.3. При съвместни проекти между предприятия участва 

само  едно стартиращо предприятие като координатор или 

партньор.  

3.  Кандидатът/партньорът - предприятие не е предприятие в 

затруднено положение. Предприятие в затруднено 

положение е това предприятие, при което: 

 

а) в случай на дружество с ограничена отговорност (което 

не е МСП, което съществува по-малко от три години или за 

целите на допустимостта за помощите за рисково 

финансиране, МСП, което е извършило своята първа 

търговска продажба преди най-много 7 години и което 

отговаря на условията за инвестиции за рисково 

финансиране въз основа на извършен от избрания финансов 

посредник финансов и правен анализ), когато неговият 

записан акционерен капитал е намалял с повече от 

половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, 

когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и 

всички други елементи, които по принцип се считат за част 

от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен 

кумулативен резултат, който надхвърля половината от 

записания акционерен капитал. За целите на настоящата 

разпоредба под понятието „дружество с ограничена 
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 Раздел Б:  Допустимост на кандидатите/  
партньорите и разходите  

Последващи действия при несъответствие на изискванията за 

допустимост на кандидатите/ партньорите и разходите 

отговорност“ се разбира по-специално видовете дружества, 

посочени в Приложение I към Директива 2013/34/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета относно годишните 

финансови отчети, консолидираните финансови отчети и 

свързаните доклади на някои видове предприятия, а 

понятието „акционерен капитал“ включва, когато е уместно, 

премии от акции; 

б) в случай на дружество, при което поне някои съдружници 

носят неограничена отговорност за задълженията на 

дружеството (което не е МСП, което съществува по-малко от 

три години или, за целите на допустимостта за помощите за 

рисково финансиране, МСП, което е извършило своята 

първа търговска продажба преди най-много 7 години и 

което отговаря на условията за инвестиции за рисково 

финансиране въз основа на извършен от избрания финансов 

посредник финансов и правен анализ), когато капиталът, 

вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от 

половината поради натрупани загуби. За целите на 

настоящата разпоредба под понятието „дружество, при 

което поне някои съдружници носят неограничена 

отговорност за задълженията на дружеството“, се разбира 

по-специално типовете дружества, посочени в Приложение 

II към Директива 2013/34/ЕС; 

в) когато предприятието е в процедура по колективна 

несъстоятелност или отговаря на критериите на своето 

вътрешно право, за да бъде обект на процедура по 

колективна несъстоятелност по искане на неговите 

кредитори; 

г) когато предприятието е получило помощ за оздравяване 

и все още не е възстановило заема или не е прекратило 

гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и 

все още е обект на план за преструктуриране; 
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 Раздел Б:  Допустимост на кандидатите/  
партньорите и разходите  

Последващи действия при несъответствие на изискванията за 

допустимост на кандидатите/ партньорите и разходите 

д) когато предприятието не е МСП и през последните две 

години: 

1) съотношението задължения/собствен капитал на 

предприятието е било по-голямо от 7,5 и 

2) съотношението за лихвено покритие на предприятието, 

изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0. 

 

* За преценката по буква а), буква б), буква в)  и буква г) 

се вземат предвид декларацията за  обстоятелствата по 

чл.19 и чл.21 от ПУСНИФ,  финансово-отчетните документи 

за последните три приключили финансови години и 

вписаното в Търговския регистър.  

 

За преценката по буква д) се вземат предвид финансово-

отчетните документи за последните 2 приключили 

финансови години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Кандидатът/партньорът не е предприятие, срещу което е 

издадено разпореждане за възстановяване вследствие на 

предходно решение на  Европейската комисията, с което 

помощта се обявява за неправомерна и несъвместима с 

вътрешния пазар, с изключение на схемите за помощ за 

отстраняване на щети, причинени от някои природни 

бедствия.“. 

(Обстоятелството се удостоверява чрез декларациите за 

допустимост на кандидата/партньора и проверка  в 

Публичния регистър на Европейската комисия 

(http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear

=1&policy_area_id=3): проверка по вид решение – 

отрицателно решение с възстановяване.   

  

5.  - Посочената в Заявлението продължителност на 

проекта е до 18 месеца; 

- Посочената в Заявлението минимална 

продължителност на един етап е 3 месеца от датата 

на влизане в сила на договора; 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
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 Раздел Б:  Допустимост на кандидатите/  
партньорите и разходите  

Последващи действия при несъответствие на изискванията за 

допустимост на кандидатите/ партньорите и разходите 

 - Посочената в Заявлението максимална продължителност 

на един етап не надхвърля една година. 

6. Проектът не съдържа класифицирана информация, съгласно 

Закона за защита на класифицираната информация. 

7. Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ не 

превишава 500 000 лв. за научноизследователски развоен 

проект. Един кандидат не може да усвои самостоятелно 

повече от 750 000 лв. БФП, като тази стойност се отнася за 

сбора от заявената БФП от кандидата за текущата сесия, 

заедно с окончателно верифицираната БФП за целия проект 

за същия кандидат за предходните 4 сесии, независимо дали 

е усвоявал БФП чрез самостоятелно участие или в 

партньорство. В случай на кандидатстване по сесия, по 

времето, на която се изпълняват предходни сесии, от 

изпълняващите се сесии се взима предвид сумата на 

договорената БФП при подаването на съответното проектно 

предложение. При надвишаване, проектът ще бъде 

отхвърлен. 

8. Оценката за всички критерии за допустимост се прави на 

база представените документи/разяснения, изискани в 

рамките на процедурата за кандидатстване. По преценка на 

органа, при необходимост, могат да бъдат използвани 

публични регистри, правно-информационни системи, 

информация от други публични органи, информация, с 

която разполага органа, извършващ проверката. 
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 Раздел В: Допустимост на проектните дейностите и 

оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите 

при съвместни проекти 

Последващи действия при несъответствие за допустимост на 

проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и 

партньора/ите при съвместни проекти 

1.  Дейностите по проекта не включват цялостно развитие, 

стигащо до готов пазарен продукт или услуга. 

В случай, че проектното предложение не отговаря на всяко от 

посочените изисквания, то то се отхвърля. 

2.  Описанието на проекта (описанието на целите, дейностите,  

задачите, фазите, като са спазени изискванията на 

Приложение 2) е достатъчно подробно и позволява да се 

оценят качествата, и да се наблюдава изпълнението на 

проекта. 

В случай, че проектното предложение не отговаря на изискването, то то 

се отхвърля. 

3.  Безвъзмездната финансова помощ има  стимулиращ ефект 

за проекта. Приема се, че БФП ще има стимулиращ ефект 

когато : 

1. Заявлението за участие съдържа поне следната 

информация: 

а) наименование и големина на предприятието, 

б) продължителността на проекта, включително неговата 

начална и крайна дата, 

в) местонахождение на проекта,  

г) вид на необходимата помощ (в случая безвъзмездни 

средства) и размера на публичното финансиране, 

необходимо за проекта;  

 

2.  Списък с разходите по проекта (представен е бюджет –

Приложение 3 с разходите по проекта) 

 

3. Описанието на проекта (описанието на целите, 

дейностите,  задачите, фазите, като са спазени 

изискванията на Приложение 2) е достатъчно подробно и 

позволява да се оценят качествата и да се наблюдава 

изпълнението на проекта. 

 

В случай, че проектното предложение не отговаря на изискването, то то 

се отхвърля. 

4.  Кандидатът (и партньорите) имат организационен и 

технически капацитет да изпълнят  дейностите по проекта, 

ако разполагат с   експерти  с компетентности да 

изпълнят   всички дейности по проекта (за съответния 

участник по проекта). 

Експерт с  компетентности да изпълни  определената за него 

дейност по проекта е експерт с необходимите, релевантни 

В случай, че проектното предложение не отговаря на изискването, то то 

се отхвърля. 
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към конкретната дейност, която ще изпълнява, образование, 

квалификация и професионален опит. 

5.  Кандидатът/партньорът/ите разполагат с подходящо 

оборудване, за да изпълнят предлагания проект. 

*Под разполагаемо оборудване се разбира наличното 

оборудване (инструменти) от кандидата (партньора), 

посочено в таблици „Инструменти и оборудване за 

изпълнение на проекта“ от т. 3.2 и т. 4.2 от Приложение 2 и 

предвиденото в посочените таблици за закупуване 

оборудване (инструменти)  за изпълнение на дейностите по 

проекта. 

В случай, че проектното предложение не отговаря на изискването, то то 

се отхвърля. 

6.  Финансов капацитет на кандидата/партньора/ите. 

6.1. Ако кандидат е търговец - юридическо лице или 

едноличен търговец, който не се ползва от правилата на 

облекчено отчитане по Закона за счетоводството /ЗСч/, 

респективно счетоводното законодателство, 

регламентиращо дейността му в държавата, която е 

регистриран, т.е. годишният му финансов отчет се състои 

най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и 

разходите. 

6.2. За наличието на финансов капацитет кандидатът трябва 

да отговаря на следните изисквания:  

6.2.1. Разликата между печалбата и загубата в годишния 

баланс на кандидата общо за последните три приключили 

финансови години не трябва да е отрицателно число. 

6.2.2. Съотношението между стойността на разходите по 

проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата 

плюс претендираната БФП за тези разходи)  

и   

разликата между сумата на актива (а+б+в+г)  в счетоводния 

баланс за последната приключена финансова година и 

задълженията  раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс 

за последната приключена финансова година на кандидата, 

не трябва да е отрицателно число или по-голямо от 1.00. 

Разликата между сумата на актива (а+б+в+г)  в счетоводния 

баланс за последната приключена финансова година и 

задълженията  раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс 

за последната приключена финансова година на кандидата, 

не трябва да е 0. 

В случай, че проектното предложение не отговаря на изискването, то то 

се отхвърля. 
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6.3. Ако кандидатът е едноличен търговец, който  се ползва 

от правилата на облекчено отчитане по ЗСч (респективно 

счетоводното законодателство, регламентиращо дейността 

му в държавата, която е регистриран) т.е. годишният му 

финансов отчет се състои само от отчет за приходите и 

разходите, за наличието на финансов капацитет кандидатът 

трябва да отговаря на следното изискване: 

6.3.1 Разликата между печалбата и загубата в отчета за 

приходите и разходите на кандидата общо за последните три 

приключили финансови години не трябва да е отрицателно 

число. 

 

6.4.1. Ако партньор - предприятие е търговец, за него се 

прилагат съответно изискванията на точки 6.2. и 6.3. 

6.4.2. Ако партньор - организация за научни изследвания и 

разпространения на знания е търговец, за него се прилагат 

съответно изискванията на точка 6.2.  

6.5. Ако партньор е организация за научни изследвания и 

разпространение на знания и има статут на държавно висше 

училище, регистрирано в България или институт към 

Българската академия на науките,  приема се, че партньорът 

има финансов капацитет, ако в споразумението за 

сътрудничество  представителят на партньора е поел 

финансовия ангажимент за съфинансирането  на 

изпълнението на дейностите  по проекта чрез подписването 

на споразумението за сътрудничество /Приложение № 4 от 

Правилника/. 

6.6. Ако партньор е организация за научни изследвания и 

разпространения на знания, има статут на юридическо лице, 

което не е  търговец и не е  държавно висше училище, 

регистрирано в България  или институт към Българската 

академия на науките,  същият следва да отговаря на едно от 

следните изисквания: 

6.6.1. Партньорът е необходимо да представи официално 

удостоверение от обслужващата го банка, с което се 

удостоверява, че по разплащателната  или по депозитна  

сметка на името на партньора   същият има наличност на 

средства минимум 100% от разходите (разходите, които  

поема партньора плюс заявеното финансиране по НИФ) му 

по проекта, планирани в бюджета на проекта или договор за 
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заем за  разходите по неговата част от проекта (разходите, 

които  поема партньорът плюс заявеното финансиране по 

НИФ), планирани в бюджета на проекта  или писмо от банка, 

в което банката се съгласява да сключи договор за заем за 

финансиране на разходите по неговата част от проекта, 

планирани в бюджета на проекта, при условие, че 

проектното предложение бъде одобрено от ИАНМСП.   

6.6.2. Съотношението  между стойността на разходите по 

проекта, които поема партньора (разходите, които поема 

партньора  плюс заявеното финансиране по НИФ)  

 и  

разликата между сумата на актива (а+б+в+г)  счетоводния 

баланс за последната приключена финансова година и 

задълженията в Раздел „в“ - Задължения в счетоводния 

баланс за последната приключена финансова година, не 

трябва да е отрицателно число или число, по-голямо 

от 1.00. Разликата между сумата на актива (а+б+в+г)  в 

счетоводния баланс за последната приключена финансова 

година и задълженията  Раздел „в“ Задължения в 

счетоводния баланс за последната приключена финансова 

година на кандидата, не трябва да е 0. 

6.7. Официално удостоверение за разполагаемост на 

средствата от обслужващата банка следва да е издадено до 

3 дни преди  датата на подаване на заявлението за участие. 

Договорът за заем следва да е сключен преди датата на 

подаване на заявлението за участие и в него изрично да е 

уговорено, че заемните средства са предназначени за 

финансиране на  изпълнението на проекта. 

6.8. За кандидат или партньор, който има статут на 

стартиращо предприятие, за доказване на финансовия 

капацитет не се прилагат изискванията на точка 6.1 - 6.7.   

Кандидат или партньор, който има статут на стартиращо 

предприятие, за доказване на финансовия капацитет е 

длъжен да представи Декларация за осигуряване на 

финансиране на проект по НИФ, с която декларира 

финансовия си капацитет.  Ако не представи такава 

декларация проектното предложение се отхвърля на 

основания раздел „А“, т. 19, колона „Забележки при 

несъответствие/липсващи документи“.  
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7. Проектът попада в допустима тематична област за 

финансиране. 

*Допустимите за финансиране тематични  области са 

определени в обявлението за конкурсната сесия. Обхватът 

и съдържанието на тематичната област за финансиране са 

посочени в чл.20 от  ПУСНИФ. 

В случай, че проектното предложение не отговаря на изискването, то то 

се отхвърля. 

8. Проектът не включва дейности, съфинансирани с публични 

средства или ресурси на ЕС или държава членка. 

 

 

По преценка на ИАНМСП е допустимо на този етап от оценката да се 

изискват разяснения във връзка с дейностите, съ-финансиране по други 

програми/проекти.Срокът за представяне на разясненията не може да 

бъде по-кратък от 3 /три/ работни дни. В случай на установено такова 

съ-финансиране, проектното предложение не се отхвърля, но на 

финансиране подлежат само нефинансираните с публични средства или 

ресурси дейности. Ако се установи финансиране на всички проектни 

дейности проектното предложение се отхвърля. 

9. Основната дейност на кандидата/партньора-

предприятие не е в: 

а)  сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с 

Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация 

на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за 

изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 

1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

104/2000 на Съвета, а ако е -  кандидатът/партньорът-

предприятие  е декларирал, че ако бъде одобрено 

проектното предложение, ще води отделна счетоводна 

отчетност. 

б) секторът на първичното производство на селскостопански 

продукти, а ако е -  кандидатът/партньорът-предприятие  е 

декларирал, че ако бъде одобрено проектното предложение, 

ще води отделна счетоводна отчетност 

 

Дейностите по проектното предложение не попадат в 

 

а) сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с 

Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно 

общата организация на пазарите на продукти от 

риболов и аквакултури, за изменение на регламенти 

(ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета; 

В случай, че проектът не отговаря на изискването, то той се отхвърля. 

 

*Ако проектното предложение попада в допустима тематична 

област за финансиране, но попада  и под забранителния режим 

по тази точка, проектното предложение се отхвърля. 
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б) секторът на първичното производство на 

селскостопански продукти  

                                                                                                                

в) секторът на преработката и търговията със 

селскостопански продукти в следните случаи:  

в.1. когато размерът на помощта е определен въз основа на 

цените или количествата на този вид продукти, изкупувани 

от първичните производители или предлагани на пазара от 

съответните предприятия 

 

*Приема се, че размерът на помощта е определен въз основа 

на цените или количествата на този вид продукти 

(селскостопански продукти), изкупувани от първичните 

производители или предлагани на пазара от съответните 

предприятия,  когато в бюджета на кандидата/партньора –

предприятие - Приложение 3 е предвидено закупуване на 

селскостопански продукти. 

 

или  

 

в.2. когато помощта е свързана със задължението да бъде 

прехвърлена частично или изцяло на първичните 

производители; 

* Приема се, че помощта е свързана със задължението да 

бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните 

производители, когато кандидатът/партньорът-предприятие 

предвижда да прехвърли частично или изцяло помощта на 

първичните производители на  селскостопански продукти. 

 

Дейностите по проектното предложение не са: 

 

а)  обвързани с условието за използване на местни за сметка 

на вносни стоки; 

 

б) свързани с износа за трети страни или други държави- 

членки, а именно дейности, които са пряко свързани с 

изнесените количества, с изграждането и функционирането 

на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във 

връзка с износа;  
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в) свързани с улесняване на закриването на 

неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с 

Решение 2010/787/ЕС на Съвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел Г: ИНОВАТИВНОСТ НА ПРОЕКТА Максимална 

оценка 

I. Релевантност на поставения проблем и иновативност на предложеното решение    

1. Яснота и конкретика на целите и индикаторите на проекта. Връзка на индикаторите за изпълнение 

с целите на проекта. *В случай, че проектното предложение получи 0 /нула/ точки по този критерии, 

проектното предложение се отхвърля. 

6 

- Целите на проекта са ясно и точно дефинирани. Посочени са конкретни и измерими индикатори за 

резултатите от проекта и е посочена тяхната връзка с постигането на целите на проекта.  

6 

- Целите на проекта не са достатъчно ясно и точно дефинирани, но са обозрими, измерими и достижими. 

Посочени са измерими индикатори за оценка на изпълнението на проекта, но липсва конкретна 

обосновка за връзката за постигането на целите на проекта.  

3 

- Целите на проекта не са ясни и конкретни или липсват посочени измерими индикатори за оценка на 

изпълнението.  

0 

2. Доколко резултатите от проекта могат да доведат до постигане на ново и значимо научно или 

технологично постижение (включително такова, водещо до придобиване на патент – представете 

доказателства, които смятате, че биха били достатъчно основание за оценката по този критерий) 

6 

- Резултатите от проекта могат да бъдат основа за широк кръг приложения и изпълнението на проекта 

създава предпоставки за патентоване на резултата от проекта  

или резултатите от проекта могат да бъдат потенциална основа/база за приложение в други сфери, 

извън сферата на прякото приложение на резултатите на проекта и изпълнението на проекта създава 

предпоставки за патентоване на резултата от проекта 

6 

- Резултатите от проекта могат да бъдат основа за широк кръг приложения и изпълнението на проекта 

създава предпоставки за полезен модел на резултата от проекта 

или 

3 
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резултатите от проекта могат да бъдат потенциална основа/база за приложение в други сфери, извън сферата 

на прякото приложение на резултатите на проекта и изпълнението на проекта създава предпоставки за 

полезен модел на резултата от проекта.  

- Не е изпълнено нито едно от горните две условия. 

 

0 

3. Степен на новост на разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга. 

Разработваният/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да намери пазарна 

реализация или да се използва вътрешно от предприятието(а), участващо(и) в проекта. 

(представете доказателства, които смятате, че биха били достатъчно основание за оценката по този 

критерий) 

* В случай, че проектното предложение получи 0 /нула/ точки по този критерии, проектното предложение се 

отхвърля. 

6 

- Проектната идея е насочена към разработване на продукт/услуга/технология, който/която е новост на 

световно ниво или европейско ниво. 

6 

- Проектната идея е насочена към разработване на продукт/услуга/технология, който/която е новост на 

национално ниво.  

3 

- Не е изпълнено нито едно от горните две условия. 0 

4. Допълнителни ползи за обществото - принос за опазване на околната среда (икономия на енергия 

и невъзобновяеми ресурси, намаляване на вредни емисии, повишаване ефективността при 

оползотворяването на отпадъци), повишаване на безопасността на работната среда и качеството на 

работните места, повишаване на безопасността на труда и повишаване на здравословното състояние 

на населението. (представете доказателства, които смятате, че биха били достатъчно основание за 

оценката по този критерий) 

*До максималния брой точки се стига след натрупване на точките по изброените по–долу подвъпроси. 

6 

- Проектът ще има за резултат принос за опазването на околната среда, изразяващ се в: икономия на 

енергия и/или невъзобновяеми ресурси и/или намаляване на вредни емисии, и/или повишаване 

ефективността при оползотворяването на отпадъци. 

3 

- Проектът няма да има за резултат принос за опазването на околната среда, изразяващ се в: икономия 

на енергия и невъзобновяеми ресурси,  намаляване на вредни емисии и повишаване ефективността при 

оползотворяването на отпадъци. 

0 

- Проектът ще има за резултат повишаване на безопасността на работната среда и/или качеството на 

работните места и/или повишаване безопасността на труда, и/или  повишаване на здравното състояние 

на населението. 

3 

- Проектът няма за резултат повишаване на: безопасността на работната среда,  качеството на работните 

места, безопасността на труда и на здравното състояние на населението. 

0 

5. Новата разработка води ли до промяна на съществуващата технология на производство, до 

повишаване качеството на продукцията, до намаляване на цената на производството, до намаляване 

на използваните ресурси – материали, енергия и др.  в резултат от изпълнението на проекта. 

(представете доказателства, които смятате, че биха били достатъчно основание за оценката по този 

критерий) 

6 
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- Новата разработка води до повишаване на качеството на продукцията, до повишаване на ефективността 

на производството и оптимизиране на разходите за ресурси – материали, енергия и др. 

6 

- Новата разработка води до запазване на качеството на продукцията и, ефективността на производството, 

но същевременно води и до оптимизиране на разходите за ресурси – материали, енергия и др. 

3 

- Новата разработка не води до повишаване на качеството на продукцията, повишаване на ефективността 

на производството, и оптимизиране на разходите за ресурси – материали, енергия и др. 

0 

II. Ефикасност на подхода    

1. Адекватност на предлаганата методология (доколко избраната методология съответства на целите 

на проекта) *В случай, че проектното предложение получи нула точки по този критерии, проектното 

предложение се отхвърля 

6 

- Методите са добре обосновани и структурирани. Методите ще доведат до постигане на заложените  цели 

и резултати. 

6 

- Методите са добре структурирани, но липсва обосновка. Въпреки тези недостатъците, е възможно 

методите  да доведат до постигане на заложените цели и резултати. 

3 

- Липсва структура на методите и обосновка. Съществува значителен риск методите да не доведат до 

постигане на заложените  цели и резултати.  

0 

2. Правилно определяне и отчитане на научните и техническите рискове  6 

- Представена е система за идентифициране и управление на научните и техническите рискове. 

Предложени са корективни мерки. 

6 

- Предложени са анализи на научните и техническите рискове, но не са предложени корективни мерки. 3 

- Не са предложени анализи на научните и техническите рискове и не са предложени корективни мерки. 0 

3. Адекватност и реалистичност на работния план   

 *В случай, че проектното предложение получи нула точки по този критерии, проектното предложение се 

отхвърля. 

6 

- Описаните дейности са точно формулирани, осъществими са и следват логична последователност. 

Планът за действие е реалистичен и покрива всички необходими дейности. 

6 

- Описаните дейности не са точно формулирани, но са осъществими и следват обща последователност. 

Планът за действие е осъществим, но с нереалистични срокове. 

3 

- Описаните дейности са непоследователни и планът за действие е неосъществим и нереалистичен. 0 

4. Качество на партньорството (необходимост от партньорството, допълняемост на партньорите, 
създаване на основа за бъдещи сътрудничества между предприятия или между предприятия и 

организация за научни изследвания и разпространение на знания). Точки се присъждат само ако 

проектът се изпълнява съвместно от партньори. 

6 

4.1 Необходимост от партньорството, допълняемост на партньорите 

 

4 
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- Проектът се реализира в партньорство между предприятие и организация за научни изследвания и 

разпространение на знания. За изпълнение на проектните дейности е обоснована необходимост от 

партньорство по проекта и партньорите се допълват. 

4 

- Проектът се реализира в партньорство между  предприятия, от които поне едно е МСП. За изпълнение 

на проектните дейности е обоснована необходимост от партньорство по проекта и партньорите се 

допълват 

2 

- Проектът се реализира в партньорство между предприятие и организация за научни изследвания и 

разпространение на знания или проектът се реализира в партньорство между  предприятия, от които 

поне едно е МСП. Не е обоснована необходимостта от партньорството и партньорите не се допълват. 

0 

4.2. Създаване на основа за бъдещи сътрудничества между предприятия или между предприятия и 

организация за научни изследвания и разпространение на знания 

2 

- Резултатите по проекта създават  основа за бъдещи сътрудничества между предприятия или между 

предприятия и организации за научни изследвания и разпространение на знания. 

2 

- Резултатите по проекта  не създават  основа за бъдещи сътрудничества между предприятия или между 

предприятия и организации за научни изследвания и разпространение на знания. 

0 

ОБЩО за Раздел Г „Иновативност на проекта” 54 т. 

 

 

Раздел Д: ИКОНОМИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВНОСТ  

1. Степен, в която проектът съответства на стратегическите планове за развитие на 

предприятието(а), участващо(и) в проекта. 

6 

- Проектът изцяло съответства и е съставна част от цялостната стратегия за развитие на предприятието. 6 

- Проектът съответства на стратегията за развитие на предприятието, но липсват доказателства, че е част 

от планираните действия за изпълнение на стратегията. 

3 

- Проектът не съответства и не е част от стратегията за развитие на предприятието. 

 

0 

2. Конкурентни предимства на разработвания продукт/технологията/услуга пред конкурентните  

продукти/технологии/услуги в национален или международен аспект. (представете доказателства, 

които смятате, че биха били достатъчно основание за оценката по този критерий) 

6 

- Разработваният продукт/технологията/услуга ще има ценово и качествено предимство пред 

конкурентните такива. 

6 

- Разработваният продукт/технологията/услуга ще има само ценово или само качествено предимство пред 

конкурентните такива. 

3 

 

- Разработваният продукт/технологията/услуга няма да има нито ценово, нито качествено предимство 

пред конкурентните такива. 

0 
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3. Наличие на пазарен потенциал на разработваните нови продукти/технологии или услуги  6 

- Наличието на пазарна ниша за реализация на иновативния продукт/технология/услуга е обосновано и 

доказано.  

6 

- Наличието на пазарна ниша за реализация на иновативния продукт/технология/услуга е разбираемо, но 

не е обосновано и доказано. 

3 

- Наличието на пазарна ниша не е разбираемо, както и не е обосновано и доказано. На лице са съмнения 

по отношение възможностите за пазарна реализация. 

0 

4. Реалистичност на плана за комерсиализация на резултатите от проекта  6 

- Дейностите и ресурсите, предвидени в плана за комерсиализация на резултатите по проекта, са добре 

описани (релевантни/относими), реалистични и времево обвързани.  

6  

- Дейностите и ресурсите за комерсиализация на резултатите по проекта са добре описани, но са налице 

съмнения относно тяхната реалистичност и изпълнимост във времето. 

3 

- Дейностите и ресурсите за комерсиализация на резултатите по проекта са неизпълними във времето. 

Планът за комерсиализация е нереалистичен и необоснован. 

0 

5. Ефективно управление на проекта и очаквана възвращаемост на направените разходи по проекта: 

 

6 

5.1. Оценка по тази точка се дава в случай, че кандидатът е стартиращо предприятие.  6 

- чистото имущество на стартиращо предприятие (кандидат) покрива разходите по проекта. Очакваната 

възвращаемост на направените разходи по проекта е до 3 години след приключване на проекта и е 

реалистична. 

6 

- чистото имущество на стартиращо предприятие (кандидат) покрива разходите по проекта. Очакваната 

възвращаемост на направените разходи е над 3 години след приключване на проекта и е реалистична. 

3 

- Не е планирана/не се очаква възвращаемост на направените разходи.  0 

5.2. Оценка по тази точка се дава в случай, че кандидатът не  е стартиращо предприятие. 6 

- Очакваната възвращаемост на направените разходи по проекта е до 3 години след приключване на 

проекта и е реалистична 

6 

- Очакваната възвращаемост на направените разходи е над 3 години след приключване на проекта и е 

реалистична. 

3 

- Не е изпълнено нито едно от горните две условия. 0 

6. Принос за повишаване на търговския, включително експортния, потенциал на предприятието(а), 

участващо (и) в проекта 

6 

- Кандидатът е обосновал, че в резултат от дейностите по проекта ще се увеличи експортният потенциал 

на предприятието.  

6 

- Кандидатът е обосновал, че в резултат от дейностите по проекта ще се увеличат продажбите на 

вътрешния пазар на   предприятието. 

3 

- В проекта не е обосновано повишаване на търговския потенциал на предприятието(а), участващо(и) в 

проекта. 

0 

7. Принос за развитието и квалификацията на персонала на кандидата и партньорите 2 
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- В проекта е обоснован принос към повишаване на квалификацията и насърчаване развитието на 

персонала.  

2 

- В проекта не е обоснован принос към повишаване на квалификацията и развитието на персонала.  0 

8. Подкрепа за нови кандидати 8 

- Кандидатът и/или някои от партньорите не са получавали подкрепа по НИФ през предходните 5 сесии  8 

- Кандидатът и/или някои от партньорите са получавали подкрепа по НИФ по 1 от предходните 5 сесии 4 

- Кандидатът и/или някои от партньорите са получавали подкрепа по НИФ по 2 или повече от предходните 

5 сесии 

0 

Общо за Раздел Д „Икономическа перспективност” 46 т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


