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Дата на разясненията от УО: 30 декември 2016 г.
6.

19.12.2016 г.

Здравейте,
Във връзка с обявената процедура за клъстери, имам следния въпрос. На
стр. 6 и 7 от Условията за кандидатстване е записано следното:
В съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2
„Капацитет за растеж на МСП” проектните предложения по настоящата
процедура следва задължително да имат принос към постигането на поне
един от следните индикатори за резултат:
- Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП;
- Производителност на МСП.
Информацията за постигане на индикаторите ще бъде предоставяна
служебно от НСИ. При сключване на договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ бенефициентът следва да попълни
Декларация по образец за съгласие за ползване на данни на предприятието
за целите на отчитането по Оперативната програма (Приложение Й към
Условията за изпълнение).
Допълнително, УО на ОПИК ще следи за изпълнението и отчитането на
следните индикатори за изпълнение:
- Брой на предприятията, получаващи подкрепа;
- Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства;
- Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията
(безвъзмездни средства).
Във връзка с първите два индикатора (обем на износа и производителност)
бих искала да попитам къде следва да бъдат заложени стойности за тези
индикатори, тъй като във формуляра за кандидатстване са предвидени
единствено индикаторите, които ще бъдат допълнително следени от УО. В
пакета документи липсва и бизнес план, където евентуално биха могли да
се отразят тези стойности.

Както изрично е посочено в цитирания в запитването Ви текст, информация за
постигане на двата индикатора за резултат ще бъде предоставяна служебно от
НСИ. При сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ бенефициентът следва да попълни Декларация по образец за съгласие за
ползване на данни на предприятието за целите на отчитането по Оперативната
програма (Приложение Й към Условията за изпълнение). В този смисъл, за тези
индикатори не следва да се попълват стойности във Формуляра за
кандидатстване.
В т. 8 от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да попълнят данни за
базова и целева стойност на трите индикатора за изпълнение в съответствие с
Примерните указания на УО за попълване на електронен формуляр за
кандидатстване (Приложение А към Условията за кандидатстване).

Предварително благодаря!
Поздрави,
Подател: Р. Кирилова
Ел. поща: rosi_kirilova85@abv.bg
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7.

19.12.2016 г.

Здравейте,

1. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата в случай на сдружение
по смисъла на Глава втора, Раздел I от ЗЮЛНЦ, уставът или друг приложим
учредителен документ на сдружението следва да включва задължително
обстоятелствата, посочени на стр. 67, буква з/ от условията.

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в
България“ моля, да отговорите на следните въпроси:
1. В Условията за кандидатстване по процедурата на стр. 67, буква з/ е
записано, че в случай на клъстерно обединение, регистрирано по смисъла
на Глава втора, Раздел I от Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, се прилага „уставът или друг приложим учредителен документ“ на
сдружението, молбата ми е да поясните какъв друг приложим учредителен
документ може да бъде представен? Допустимо ли е след одобрение на
проекта, да бъде подписано и представено споразумение между членовете
на клъстера за конкретния проект, отговарящи на поставеното изискване?
Ако отговорът относно споразумението е „не“, означава ли, че следва да се
коригира устава на сдружението, за да отговаря на изискванията?
2. Относно Методологията за категоризиране на клъстери – Приложение
Б, раздел II. Структура, устойчивост и клъстерни членове, т. 6.
Управленски капацитет на клъстера – въпросът ми е ще бъдат ли
присъдени точки при положение, че се предвижда да се назначи
Ръководител на клъстера като част от дейностите по проекта, разполагащ с
необходимия опит съгласно изискванията посочени в Методологията за
категоризиране?
3. Във връзка с въпрос 2, може ли да се приеме, че председателят на
Управителния съвет е ръководител на клъстера, без да е назначен по
трудово правоотношение?
4. Моля да поясните в Методологията за категоризиране на клъстери –
Приложение Б, по критерий V. Научно-изследователска и развойна
дейност на клъстера, т. 6. Самостоятелни и общи НИРД проекти за
източник на проверка ще се приеме ли представянето на един от
посочените в методологията документи:
- Договор (вкл. документ за финално плащане), удостоверяващ
самостоятелно/ съвместно участие на съответните членове на клъстера в
НИРД проекти

По отношение на представянето на споразумение между членовете на клъстера
за конкретния проект, същото не е допустимо доколкото не води до промяна в
устава или друг приложим учредителен документ, вследствие на която са
изпълени поставените изискване на стр. 67, буква з/ от Условията за
кандидатстване.
2. Следва да имате предвид, че кандидатите следва да отговарят на критериите за
категоризиране преди датата на обявяване на процедурата, т.е. няма да се
оценява и съответно няма да бъдат присъдени точки за притежавания опит от
ръководител на клъстера, който се предвижда да се назначи като такъв след
датата на обявяване на процедурата като част от дейностите по проекта. По
цитирания във въпроса Ви критерий, ще се оценява единствено управленския
опит на ръководителя на клъстера-кандидат, в случай че има назначен такъв,
преди датата на обявяване на процедурата, съгласно указаното в Методологията
за категоризиране на клъстери (Приложение Б).
3. Под „ръководител на клъстера“ следва да се разбира лицето, което е
определено да изпълнява тези функции в съответния документ (устав или друг
приложим учредителен документ, удостоверение за актуално състояние на
кандидата, издадено от съответния съд, договор за управление и контрол и т.н.).
Допълнително, за доказване на управленския опит на ръководителя на клъстера
по критерий „Управленски капацитет на клъстера“ от Методологията за
категоризиране на клъстери е необходимо, освен ръководителят да е определен
като такъв в съответния документ, и да бъдат представени трудова книжка,
служебна
книжка,
трудов
договор,
издавани
от
съответния
работодател/обединение.
В случаите, когато информацията за статута на обединението е публична, следва
да бъде посочен източника на проверка, който да се използва, за да се
удостовери, че съответното юридическо лице е обединение. Когато такава
публична информация не е налична, се прилага устав или друг официален
документ, от който да е видна формата на обединението.
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Справка
за
научноизследователска
и
развойна
дейност,
или за покриване на цитирания критерий е необходимо прилагането и на
2-та документа?

4. и 5. Източник на проверка по критерий „Самостоятелни и общи НИРД
проекти“ от Методологията за категоризиране на клъстери са договор (вкл.
документ за финално плащане), удостоверяващ самостоятелно/съвместно
участие на съответните членове на клъстера в НИРД проекти и/или Справка за
научноизследователска и развойна дейност в зависимост от тяхната
приложимост. От тези документи следва да е видно съответствието с посочения
критерий.

-

5. Тъй като от справката за НИРД не е видно, кои фирми участват при
осъществяване на съвместни НИРД и броя на проектите, които са
реализирани, допустимо ли е като доказателство по цитираната т.6 да бъде
представена декларация с описание на изпълнените от фирмата НИРД
проекти или друг документ?
6. Моля да дадете определение за „Наличие на бранд на клъстера“ от
Методологията за категоризиране на клъстери – Приложение Б, по
критерий I. Сътрудничество между членовете на клъстера, т. 2.
Бранд/регистрирана търговска марка на клъстера. Достатъчно ли е
наличие на изработена търговска марка, приета и използвана от членовете
на клъстера и ще се приеме ли за доказателство за наличие на бранд
прилагане само на снимков материал на бранда?
7. При положение, че Клъстер е регистриран като юридическо лица с
нестопанска цел (с членове търговски дружества) и ще кандидатства за
изпълнение на дейности по компонент 1 и 2 на настоящата процедура,
следва ли да декларира свързаност при попълване на Декларацията по чл.
3 и чл. 4 от ЗМСП, при положение, че нито един от членовете на клъстера
не извършва подобен тип дейност?
8. В Методологията за категоризиране на клъстери – Приложение Б, в
раздел II. Структура, устойчивост и клъстерни членове, т.5. Членове на
клъстера в полето Членство на научна организация има следното
определение „...научна организация е юридическо лице, което извършва
научни изследвания в съответствие с действащото законодателство”.
Молбата ми е да отговорите допустимо ли е научната организация, която е
вписана Регистъра на научната дейност в Република България към на
МОН, да е търговско дружество, регистрирано по реда на Търговския
закон?

6. Брандът на клъстера представлява съвкупност от характеристики, обобщени и
обединени в символ (знак, образ, емблема), която създава добавена стойност и
въздействие. Документите, доказващи наличие на бранд на клъстера са фактури,
снимков материал, декларация за износ, производствени каталози и др. При
наличие на регистрирана търговска марка на клъстера следва да се представи
Свидетелство за регистрация на търговска марка.
7. Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за малките и средните
предприятия, "предприятие" е всяко физическо лице, юридическо лице или
гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от
собствеността, правната и организационната си форма.
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати клъстери, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно
предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I
на Регламент (ЕС) № 651/2014. В този смисъл, при определяне на категорията на
даден кандидат ще се прилагат разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП.
8. Условията за кандидатстване не поставят ограничение относно възможността
научната организация да бъде регистрирана по Търговския закон, при спазване
на останалите приложими изисквания.

Поздрави,
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Подател: Марина Павлова
Ел. поща: marina.pavlova@abv.bg
Здравейте,
Необходима ни е следната консултация:
- Как да извършим категоризиране клъстер: правила, указания или
нормативи.
Предварително благодарим за помощта.
Поздрави:

9.

19.12.2016 г.

Разяснения от УО

Процесът на категоризиране предвижда диференциране на клъстерите в три
категории (клъстери в начален етап на развитие, развиващи се и развити
клъстери), според степента им на развитие и конкретните нужди, въз основа на
което да се определят допустимите за финансиране дейности (компоненти) по
настоящата процедура, както и предназначението на тези средства за
подпомагане и развитие на съответната категория клъстери.
Категоризирането ще бъде извършено от Изпълнителна агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Категоризирането следва да е
извършено преди подаване на проектното предложение пред УО.

Подател: инж. Г. Георгиев
Ел. поща: g_v_georgiev@abv.bg

Категоризирането ще бъде извършено на основата на критерии и документи,
описани подробно в Методология за категоризиране на клъстери (Приложение
Б). Моля, запознайте се с Методологията за категоризиране на клъстери и с
останалите документи по процедурата.

Здравейте,

1. Както е посочено в запитването Ви, кандидатът ще получи 2 точки при
наличие на изградено административно тяло на клъстера, т.е. когато има нает
персонал на трудови правоотношения към клъстера, а не към юридическите
лица, негови членове, преди датата на обявяване на процедурата.

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в
България“, молим за следните разяснения:
1. Съгласно Методологията за категоризиране на клъстери (Приложение Б
от Условията за кандидатстване – раздел II. Структура, устойчивост и
клъстерни членове, т. 1. Административно тяло на клъстера от критериите
за категоризиране), кандидатът ще получи 2 точки при наличие на
изградено административно тяло на клъстера - нает персонал на трудови
правоотношения преди датата на обявяване на процедурата.
Ще получи ли кандидатът 2 точки, в случай че съгласно одобрени от
Управителния съвет правила за организиране на дейността на клъстера,
един от членовете (юридическо лице) на клъстера ще осигурява
административната дейност на клъстера и тази дейност ще се осъществява
от служители на този член на клъстера, наети на трудови правоотношения
преди датата на обявяване на процедурата? Клъстерът е регистриран като
сдружение с нестопанска цел.

2. Под „ръководител на клъстера“ следва да се разбира лицето, което е
определено да изпълнява тези функции в съответния документ (устав или друг
приложим учредителен документ, удостоверение за актуално състояние на
кандидата, издадено от съответния съд, договор за управление и контрол и т.н.).
Допълнително, за доказване на управленския опит на ръководителя на клъстера
по критерий „Управленски капацитет на клъстера“ от Методологията за
категоризиране на клъстери е необходимо, освен ръководителят да е определен
като такъв в съответния документ, и да бъдат представени трудова книжка,
служебна
книжка,
трудов
договор,
издавани
от
съответния
работодател/обединение.
В случаите, когато информацията за статута на обединението е публична, следва
да бъде посочен източника на проверка, който да се използва, за да се
удостовери, че съответното юридическо лице е обединение. Когато такава
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2. Съгласно Методологията за категоризиране на клъстери (Приложение Б
от Условията за кандидатстване – раздел II. Структура, устойчивост и
клъстерни членове, т. 6. Управленски капацитет на клъстера от критериите
за категоризиране), ще бъде оценяван управленския опит на ръководителя
на клъстера.
Моля за разяснение дали ще бъде разглеждан управленският опит на
Изпълнителния директор, който ръководи административната и
оперативната дейност на клъстера, или опитът на Председателя на
Управителния съвет, който представлява клъстера?

Разяснения от УО
публична информация не е налична, се прилага устав или друг официален
документ, от който да е видна формата на обединението.

Поздрави,

10. 20.12.2016 г.

11. 20.12.2016 г.

Подател: Деница Димитрова
Ел. поща: s.miteva@outlook.com
Здравейте,
имам въпрос по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в
България“.
Моля да ми отговорите, допустим кандидат ли е по процедурата МИГ
(местна инициативна група)?
С уважение:
Подател: Яна Янева
Ел. поща: yana01viat@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с публикувана процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на
клъстери в България“, имаме следните въпроси:
1. Моля да потвърдите, че по критерий 1.2. Участие в промоционални
събития през последните две години (раздел I. Сътрудничество между
членовете на клъстера, Методология за категоризиране на клъстери Приложение Б от Условията за кандидатстване), кандидатът ще получи 3
точки, в случай че има участие на клъстера в 7 (седем) промоционални
събития (панаири, конференции, семинари, изложения, представяния)
2. Моля да потвърдите, че по критерий 1.3. Проекти, финансирани от
донорски програми (раздел I. Сътрудничество между членовете на

За да бъдат допустими за финансиране, кандидатите следва да отговарят на
всички критерии, изисквания и условия по настоящата процедура.
Моля, запознайте се подробно с документацията по процедурата и по-конкретно
с Условията за кандидатстване, Методологията за категоризиране на клъстери
(Приложение Б) и Критериите за оценка на проектни предложения (Приложение
И).
Проектите по настоящата процедура следва да се изпълняват от категоризирани
клъстери, съгласно Методология за категоризиране на клъстери (Приложение Б).
Категоризирането ще бъде извършено на основата на критериите и документите,
които са описани ясно и подробно в т.2 и т.3 от методологията. Категоризирането
ще бъде извършено от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия, която ще разполага с пълната информация, необходима за
присъждане на определен брой точки с цел определяне на степента на развитие
на даден клъстер. По отношение на т. 3 от запитването Ви, в случай че дадена
неправителствена организация отговаря и на изискванията за научна
организация, кандидатът ще получи точки и по двата подкритерия от т. 5
„Членове на клъстера“, раздел II „Структура, устойчивост и клъстерни членове“
от Методологията за категоризиране на клъстери. По отношение на т. 4 от
запитването Ви, критерий 7.2 „Допълнителни източници на финансиране“ е част
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клъстера, Методология за категоризиране на клъстери - Приложение Б от
Условията за кандидатстване), кандидатът ще получи 6 точки, в случай че
има 5 (пет) проекта, в които участва клъстерната организация

от критерий 7 „Финансова устойчивост на клъстера през последните 3 години
(2013, 2014 и 2015 г.)“, т.е. финансирането от продажба на продукти или от
предоставяне на услуги от клъстерната организация следва да е за 2013, 2014 и
2015 г. и не включва 2016 г.

3. Моля да потвърдите, че ако един от членовете на клъстера е
неправителствена организация, която е и научна организация, то
клъстерът ще получи точки и по двата критерия – Членство на научна
организация (2 точки) и Членство на неправителствена организация (2
точки) (т. 5. Членове на клъстера, раздел II. Структура, устойчивост и
клъстерни членове, Методология за категоризиране на клъстери Приложение Б от Условията за кандидатстване)
4. Ще получи ли кандидатът точки по критерий Финансиране от продажба
на продукти или от предоставяне на услуги от клъстерната организация (т.
7.2. Допълнителни източници на финансиране, раздел II. Структура,
устойчивост и клъстерни членове, Методология за категоризиране на
клъстери - Приложение Б от Условията за кандидатстване), в случай че
клъстерът е изпълнил услуга в рамките на 2016 г. (преди датата на
обявяване на процедурата)?

След извършване на категоризирането, проектното предложение се подава пред
Управляващия орган. Оценката на проектните предложения от Управляващия
орган включва оценка на административното съответствие и допустимостта и
техническа и финансова оценка. Критериите и за двата етапа на оценка са
описани ясно и детайлно в Критерии и методология за оценка на проектни
предложения (Приложение И). Следва да имате предвид, че окончателно
решение относно съответствието с даден критерий за оценка и присъждането на
определен брой точки ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия
орган, която ще разполага с цялата специфична информация относно проектното
предложение.

5. Моля да потвърдите, че по критерий 1. Брой членове на клъстера
(раздел I. Основни характеристики на клъстера и членовете му, II.1
Критерии за техническа и финансова оценка на клъстери в начален етап на
развитие - Приложение И от Условията за кандидатстване), кандидатът ще
получи 8 точки, в случай че клъстерът включва 15 (петнадесет) членове
6. Моля да потвърдите, че по критерий 1. Брой членове на клъстера
(раздел I. Основни характеристики на клъстера и членовете му, II.2
Критерии за техническа и финансова оценка на развиващи се и развити
клъстери - Приложение И от Условията за кандидатстване), кандидатът ще
получи 8 точки, в случай че клъстерът включва 25 (двадесет и пет)
членове и е категоризиран като развиващ се клъстер
7. Моля да потвърдите, че по критерий 1. Брой членове на клъстера
(раздел I. Основни характеристики на клъстера и членовете му, II.2
Критерии за техническа и финансова оценка на развиващи се и развити
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клъстери - Приложение И от Условията за кандидатстване), кандидатът ще
получи 8 точки, в случай че клъстерът включва 30 (тридесет) членове и е
категоризиран като развит клъстер
Благодаря предварително,

12. 21.12.2016 г.

Подател: Димитрова
Ел. поща: denitsapro@gmail.com
Здравейте,
Във връзка с публикувана процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на
клъстери в България“, имаме следните въпроси:
Съгласно т. 6. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по
процедурата и очаквани резултати и Приложение X от Условията за
кандидатстване по процедурата, определението за „клъстер” е:
Обединение на юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирано
съгласно ТЗ или ЗЮЛНЦ, което може също да включва университети,
научно-изследователски организации и/или общински и държавни органи,
неправителствени организации и физически лица от определен сектор или
регион, имащи общи икономически интереси и/или обхващащи
последователни нива във веригата на производство и реализация на стоки
и услуги, с цел увеличаване на конкурентоспособността, бизнес
развитието, административния капацитет и научно-изследователския
потенциал на членовете на обединението и на обединението като цяло.

1. Както изрично е посочено в цитирания в запитването Ви текст, допустими по
настоящата процедура са само кандидати - клъстери, които могат да включват
юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон
или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на
законодателството на държава-членка на Европейското икономическо
пространство.
2. и 3. Включването на физически лица в клъстера е по преценка на кандидата, но
тези лица няма да бъдат взети предвид при извършване на оценката на
проектното предложение, с изключение на еднолични търговци, регистрирани по
Търговския закон.

Съгласно т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за
кандидатстване по процедурата:
3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само
кандидати - клъстери, които могат да включват:
a) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по
смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство;
б) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла
на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо
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пространство;
в) професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от
Закона за народната просвета;
г) акредитирани български висши училища ;
д) Българска академия на науките и нейни институти и академични
специализирани звена;
е) Селкостопанска академия и институти към нея;
ж) експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла
на чл. 60 от Закона за администрацията;
з) научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните
разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания;
и) Общини и/или Областни администрации.
1. Моля да потвърдите, че включването на еквивалентни лица на търговци
по смисъла на Търговския закон, съгласно законодателството на държавачленка на Европейското икономическо пространство, е допустимо,
въпреки че не е включено в определението за клъстер по т. 6.
2. Моля да потвърдите, че включването на физически лица от определен
сектор или регион, имащи общи икономически интереси и/или обхващащи
последователни нива във веригата на производство и реализация на стоки
и услуги, с цел увеличаване на конкурентоспособността, бизнес
развитието, административния капацитет и научно-изследователския
потенциал на членовете на обединението и на обединението като цяло, е
допустимо, въпреки че физическите лица не са включени в т. 11.1.
3. Моля да потвърдите, че включените физически лица (съгласно
определението в т. 6) като отделни членове на клъстера, ще бъдат
отчетени по критерий 1. Брой членове на клъстера (раздел I. Основни
характеристики на клъстера и членовете му, II.1 и II.2 от Критериите за
техническа и финансова оценка на клъстери - Приложение И от Условията
за кандидатстване).
Благодаря предварително,
Подател: Димитрова
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Условията за кандидатстване по настоящата процедура не съдържат подобно
изискване, при спазване на всички останали критерии и условия по процедурата.

Представлявам юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по
ЗЮЛНЦ, в чието наименование липсва означението „клъстер“. Бихме
искали да кандидатстваме по процедура BG16RFOP002-2.009 - Развитие
на клъстери в България, тъй като дейността ни съвпада с изискванията по
процедурата. Съставлява ли пречка за участие в процедурата липсата на
изрично посочване на думата „клъстер“ в наименованието на
сдружението?
Благодаря!
Подател: Мая Гълъбова
Ел. поща: maya.galabova@gmail.com
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