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ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република 

България, с изключение на BG411 област София (столица). 

Общият бюджет се разпределя поравно между 6-те региона на ниво NUTS 2 в България 

(по 19 274 439.63 лева), като се изключва BG411 област София (столица). 

− Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ - 1 500 000 лв. 

− Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ - 7 000 000 лв.  

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА 
A. Само обединения, регистрирани (вписани/оповестени в съответния регистър) 

след 31.12.2018 г.  под формата на: 

− Сдружения, регистрирани по ЗЮЛНЦ 

− Дружества, регистрирани по ТЗ 

B. Включват минимум 3 (три) юридически лица, регистрирани по ТЗ, извършвали 

икономическата си дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 

2017 и 2018 г. 



В допълнение към минималния брой ЮЛ, описани по-горе, се допуска и участието на 

едно ЮЛ, регистрирано по ТЗ, което осъществява дейност в друг район на планиране, 

но единствено в случай, че ще започне да осъществява икономическа/производствена 

дейност в района на ниво NUTS 2 на РИЦ. 

ВАЖНО: ЮЛ (членове на РИЦ) регистрирани по ТЗ не трябва да са свързани 

предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП.  

C. Включват минимум 1 (едно) висше учебно заведение/научноизследователска 

организация или техни звена/институти , които разполагат с капацитет и развиват 

дейност в дадения район на ниво NUTS 2: 

− акредитирани български висши училища  и основни звена по смисъла на 

чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето образование към акредитираните 

български висши училища;  

− Българска академия на науките и нейни академични институти и 

специализирани академични звена; 

− Селскостопанска академия и научните институти към нея; 

− Експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла 

на чл. 60 от Закона за администрацията  

В допълнение към минималния брой юридически лица, посочен по-горе, се допуска и 

участието на едно висше учебно заведение/ научноизследователска организация или 

техни звена/институти от друг район на планиране, но единствено в случай, че ще 

започне да осъществява научноизследователска дейност в района на ниво NUTS 2 на 

РИЦ. 

Едно висше учебно заведение /научноизследователска организация може да участва в 

повече от едно обединение, в случай че в отделните обединения участва чрез 

различни свои звена/институти, вкл. факултети. 

D. Незадължителни членове 

− Неправителствени организации 

− Общински и областни администрации 

 

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ 
A. Изпълнението на проектите следва да води до реализиране на дейности в 

приоритетните направления на тематичните области на ИСИС 

− Информатика и ИКТ 

− Мехатроника и чисти технологии 

− Индустрия за здравословен живот и био-технологии 

− Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии 

B. Достъпът до инфраструктурата на РИЦ е отворен за няколко ползватели и се 

предоставя на прозрачна и недискриминационна основа;  



C. Цената за експлоатацията или използването на инфраструктурата, относима и за 

членовете на РИЦ отговаря на пазарната цена; 

D. Предприятията, които са финансирали поне 10 % от инвестиционните разходи за 

инфраструктурата на РИЦ могат да получат преференциален достъп при по-

изгодни условия 

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 
Елемент А – ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН  

1) Придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване 

за научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нова или 

разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска 

инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС; 

2) Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), 

патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за работата на РИЦ. 

Елемент Б  

1) Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) само за текущ 

ремонт  за нуждите на научната инфраструктура в съответствие със ЗУТ;  

2) Закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на въвеждане 

и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за 

изпълнение на проекта; 

3) Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на 

РИЦ;  

4) Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните 

изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна 

информация (създаване на мобилни апликации с права на достъп, възможност за 

безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.); 

5) Защита на индустриална собственост, която е в резултат от дейността на РИЦ на 

национално и международно равнище и ползване на необходимата за това 

експертна помощ; 

6) Акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследователска 

инфраструктура;   

7) Извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за 

разработване на нови технологии и процеси;  

8) Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен 

екип на РИЦ;  

9) Изграждане на административното тяло на РИЦ; 

10) Стимулиране интернационализацията и маркетинга на РИЦ;  

11) Визуализация и одит на проекта. 

 



ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 
ЕЛЕМЕНТ А - поне 50% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта. 

Съфинансиране от програмата – 50%  

1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – 

изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за 

научноизследователска дейност, необходимо за изграждане на нови или 

разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска 

инфраструктура съгласно специализацията по ИСИС.  

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – 

специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу 

хау” и др., необходими за работата на РИЦ.  

Разходите за софтуер по Eлемент А не трябва да надвишават 10% от общо заявените и 

одобрени допустими разходи по проекта.   

Цялото оборудване, придобито по проекта и научноизследователската инфраструктура, 

трябва да бъдат разположени на едно и също място или на повече от едно място, но в 

рамките на територията на населеното място, където се намира РИЦ.  

ЕЛЕМЕНТ Б – режим де минимис 

Съфинансиране от програмата – 90%  

1) Разходи за извършване на ограничени СМР в съответствие със ЗУТ само за текущ 

ремонт  за нуждите на научната инфраструктура.  

2) Разходи за защита на индустриалната собственост, която е в резултат от дейността 

на РИЦ на национално и международно равнище, и ползване на необходимата за 

това експертна помощ – не повече от 50000 лв.  

− разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел и/или 

промишлен дизайн на разработената иновация и/или търговска марка; 

− разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на 

техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа 

приложимост“), изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или 

дизайн и/или търговска марка на национално и/или международно ниво 

на разработената иновация; 

− разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и 

доходи от  права върху разработената иновация. 

3) Разходи за създаване на мобилни апликации (софтуерни приложения) с права на 

достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и 

др.  

4) Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на 

работодателя) на квалифициран персонал, участващ пряко в 

научноизследователските дейности (изследователи и друг квалифициран 

персонал) и/или персонал, ангажиран с професионалното управление на РИЦ – 



само за персонал, нает единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа 

на ден.  

Размерът на брутната работна заплата на едно лице, участващо пряко в НИРД и на 

ръководителя на РИЦ за 8 ч./ ден не трябва да надвишава 2500 лв. ( 3 040 лв. със здравни 

и осигурителни вноски за сметка на работодателя).    

Размерът на брутната работна заплата на едно лице от персонала, ангажиран с 

професионалното управление на РИЦ (различен от ръководителя на РИЦ) за 8 ч./ ден не 

трябва да надвишава 1500 лв. ( 1 825 лв. със здравни и осигурителни вноски за 

работодателя).   

Разходи за възнаграждения на ръководител, координатор, счетоводител на проекта и 

други експерти, ангажирани с оперативното и финансово изпълнение, управление и 

администриране на проекта, не са допустими. 

5) Разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни 

нужди на РИЦ. 

6) Разходи за закупуване на инструменти, материали и консумативи за нуждите на 

въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на 

срока за изпълнение на проекта. 

7) Режийни разходи на РИЦ (ток, вода, отопление, телефон и  интернет). 

8) Разходи за извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за 

разработване на нови технологии и процеси. 

9) Разходи за организиране и участие в събития за представяне на РИЦ и на неговите 

продукти/ услуги, разширяване и развитие на дейността на обединението – 

разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки 

(пътни, дневни и квартирни), разходи за наем на зали, наем на оборудване, 

разходи за лектори. 

10) Разходи за акредитация на създадената в рамките на проекта 

научноизследователска инфраструктура. 

11) Разходи за консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и 

информация за таргeтираните пазари - до 10 000 лв. 

12) Разходи за популяризиране на продуктите/ услугите на  РИЦ – до 10 000 лв. 

13) Разходи за визуализация на проекта - до 2 000 лв. 

14) Разходи за одит на проекта - до 10 000 лв. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ  
До 36 месеца 

 

ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ 
1) Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП (ако е приложимо) 

2) Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията 

за изпълнение – по образец 



3) Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските 

структурни и инвестиционни фондове и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – по образец, 

подписва се от ВСИЧКИ лица, представляващи кандидата, независимо заедно или 

по отделно  

4) Декларация за осъществяване на научно-изследователска дейност на висшето 

учебно заведение/научноизследователската организация или техните 

звена/институти в района, в който ще се осъществява проекта – по образец 

5) Декларация за държавни/минимални помощи – по образец 

6) Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия (ако е приложимо) – по образец 

7) Декларация за съгласие данните за кандидата да бъдат  предоставяни от НСИ на 

УО по служебен път – по образец 

8) Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА – по 

образец  

9) Оферта от производител или първи доставчик  за всяка отделна инвестиция на 

кандидата в активи (ДМА и ДНА), с предложена цена от производителя/първия 

доставчик 

10) Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и 

икономически дейности  за 2017 г. и 2018 г. на фирмите, членове на 

обединението-кандидат 

11) Справка за иновационната дейност на фирмите, членове на обединението-

кандидат за периода 2016-2018 година 

12) Справка за местните единици на фирмите, членове на обединението-кандидат за 

2017 и 2018 години 

13) Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 

2017 г. и 2018 г. на фирмата/ите, член/ове на обединението-кандидат 

14) Учредителни документи на обединението-кандидат, вкл. протоколи/решения от 

заседания на ОС/УС, на които са приети нови членове или изключени стари 

членове 

15) Учредителните документи следва да съдържат информация относно 

разпределението на правата и задълженията на членовете му, финансовия 

принос на членовете по проекта, мястото на разположение на придобитото 

оборудване, отворения достъп за използването му и реда за уреждане на 

имуществените отношения при възникване на сдружението/дружеството, при 

прекратяване на членство, както и при постъпване на нови членове на РИЦ. 

16) Бизнес стратегия – по образец и със задължително съдържание! Ако не е 

представена, проектното предложение се отхвърля!!! 

17) Сключен договор по Рамкова програма на ЕС (вкл. ECSEL Joint Undertaking), 

изпълняван от член на обединението-кандидат и документ за финално плащане 

по съответния проект 

18) Получен печат за качество (seal of excellence) по програма Хоризонт 2020 от член 

на обединението-кандидат и проектното предложение към него 

19) Счетоводна политика на кандидата (ако е приложима), изготвена съгласно 

приложимите счетоводни стандарти – незадължителен документ 



 

Въпроси могат да се задават на ric@mi.government.bg. 
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