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Здравейте,
Във връзка с кандидатстването по процедура BG16RFOP002-2.009
„Развитие на клъстери в България“, имам следните въпроси:
1. В Методологията за категоризиране на клъстери се дават допълнителни
точки за членство на публична институция в клъстер. Никъде в
българското законодателство не е дадено конкретно определение за
публична институция. В тази връзка следва ли да считам, че БАН, както и
всички институти към него, е публична институция, тъй като е на
бюджетна издръжка?
2. В клъстера участва чуждо юридическо лице. Дружеството извършва
сделки, както с Република България, така и с трети страни. По
националното му законодателство няма официален документ, които да
показва износ. Моля дайте разяснение какви документи са необходими, за
да се докаже износ на чуждо юридическо лице. Как се доказва код по
НКИД на чуждото юридическо лице?
3. Клъстер има собствен бранд, които се индивидуализира със своето име
и лого. С бранда на клъстера с брандирани уеб страница, рекламни
каталози и други рекламни материали за участие в събитие. Достатъчно ли
е представянето на снимки на рекламните материали и линк към
страницата, за да се счита, че клъстерът има бранд?
4. Във връзка с провеждането на интервю за категоризация на клъстер,
възможно ли е присъствието само на ръководителя на клъстера при
провеждането на интервюто или следва да има представител на всеки от
членовете. Към момента клъстерът има над 100 члена и провеждането на
интервю с всеки от тях би отнело изключително много време. Възможно
ли е да се упълномощи едно лице, което да представлява всички членове
по време на интервюто.
5. Изискваната информация по т. VI Интервю с представители от

1. Под „публична институция“ следва да се разбира община или областна
администрация, които са допустими по процедурата съгласно т.11.1, т.3, буква и)
от Условията за кандидатстване.
Във връзка с посочения в запитването Ви критерий за категоризиране следва да
имате предвид, че БАН отговаря на определението за „научна организация“.
2. По отношение на членове на клъстера, които са регистрирани/установени в
държава извън България следва да се представи аналогичен документ, издаден от
еквивалента организация в съответната държава, задължително придружен от
превод на български език, заверен от кандидата.
3. Документите, доказващи наличие на бранд на клъстера са фактури, снимков
материал, декларация за износ, производствени каталози и др. В допълнение
кандидатът може да представи и линк към своята интернет страница, от който да
е виден бранда на клъстера.
4. Условията за кандидатстване и Методологията за категоризиране на клъстери
не поставят изискване относно провеждане на интервю с представители на
всички членове на клъстера. В този смисъл, провеждането на интервю само с
ръководителя на клъстера е допустимо.
5. В Заявлението за категоризиране на клъстер (Приложение Б1) кандидатите
следва да включат кратка информация за всеки от критериите за
категоризиране, вкл. за тези от Раздел VI „Интервю с представители/членове на
клъстера“, като впоследствие ще бъдат проведени интервюта с
представители/членове на клъстера с цел удостоверяване на предоставената
информация.
6. За да влезе в сила договорът за създване на ДЗЗД, подписите на съдружниците
трябва да са положени пред нотариус. След като дружеството е вече учредено,
трябва задължително да е извършено вписване в Регистър БУЛСТАТ към
Агенцията по вписвания. Срокът за извършване на това вписване е 7 (седем) дни,
считано от учредяването на дружеството. Това задължение произтича от
разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Вписването на
ДЗЗД в регистър БУЛСТАТ се извършва по реда на чл. 10 от Закона за регистър
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Методологията за категоризация на клъстери, следва ли да бъде
предоставена в писмена форма в Заявлението за категоризация или следва
да се представи само устно по време на интервюто?

БУЛСТАТ. В момента на вписването се издава удостоверение с вписан
деветцифрен Единен идентификационен код (БУЛСТАТ). Следва да имате
предвид, че Регистър БУЛСТАТ е източник на проверка относно регистрацията
на даден кандидат.

6. Клъстерът е под формата на обединение по реда на чл. 357 от ЗЗД.
Обединението не е вписано в регистър БУЛСТАТ, тъй като вписването не
е от задължителния реквизит на чл. 357. В насоките за кандидатстване е
посочено, че дружества, регистрирани по реда на ЗЗД следва да се
регистрират и като дружество по ТР или като сдружение до подаването на
заявление за категоризация. В тази връзка моля да потвърдите, че няма
задължение обединенията по реда на чл.357 да се вписват в регистър
БУЛСТАТ преди датата на обявяване на процедурата, а е необходимо
само регистрирането им като търговски дружества или сдружение до
датата на подаване на заявление за категоризация.
7. Никъде в Насоките за кандидатстване не е посочено, че едно
юридическо лице следва да участва само в един клъстер. В тази връзка
следва ли да разбирам, че това ографнеосъничение е отпаднало и едно и
също юридическо лице може да участва в няколко клъстера?
8. Как следва да се докаже код на икономическа дейност на юридическо
лице с нестопанска цел, което не извършва стопанска дейност и ще
кандидатства само по компонент 2.
9. Клъстер е вписан в ТР с код 82.Административни офис дейности и
друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, тъй като реално
извършва спомагателна дейност на своите членове. Членовете на клъстера
са предимно с код по КИД 62 и 63. Следва ли да бъде сменен кодът на
клъстера с J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
като основание за допустимост или е достатъчно да се посочи в
проектното предложение, че кодът на проектът е J62?
С уважение,
Подател: Н. Петрова
Ел. поща: techtrack.bulgaria@gmail.com

Допълнително, следва да имате предвид, че клъстери, създадени като обединения
- дружества по смисъла на ЗЗД са допустими по процедурата само и единствено,
когато в периода от датата на обявяване на процедурата до датата на подаване на
заявлението за категоризиране регистрират клъстерно обединение (с идентични
членове/участници) под една от допустимите по процедурата две правни форми.
7. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не съдържат подобно
ограничение.
8. Удостоверяването/вписването на код на основна икономическа дейност на
даден кандидат (клъстер) е с цел доказване, че не попада в недопустимите
сектори съгласно т. 2), 3) и 4) от т. 11.2 „Критерии за недопустимост на
кандидатите“ от Условията за кандидатстване. По отношение на клъстери, които
нямат приключена финансова 2015 г. или не са осъществявали дейност през тази
година (неосъществяването на дейност през 2015 г. следва да се удостовери чрез
представяне на декларация за неактивност, подадена към НСИ), съответствието с
изискването ще бъде извършено съобразно кода на основна дейност, вписан в
Търговския регистър/Регистър БУЛСТАТ към датата на кандидатстване.
9. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не съдържат подобно
изискване. В допълнение, моля вижте разясненията на УО по т. 8 по-горе.
Следва да имате предвид, че допустими по настоящата процедура за подбор на
проекти са само кандидати (клъстери), които реализират дейността, за която
кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване
на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа
дейност съгласно тяхната технологична интензивност – високотехнологични и
средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание
услуги, нискотехнологични и средно нискотехнологични
промишлени
производства. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни
предложения преценката по отношение изпълнението на този критерий, се
извършва на основание формуляра за кандидатстване, т. 2 „Данни за кандидата“,
поле „Код на проекта по КИД 2008“, т. 7 „План за изпълнение/Дейности по
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проекта“.

17. 03.01.2017 г.

Здравейте! Имам два въпроса по отворената покана за клъстери:
Първи,
15. Допустими целеви групи:
Процедурата е насочена към клъстери в начален етап на развитие,
развиващи се и развити клъстери, които са малки и средни предприятия
съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия 2014-2020.
На каква база се определя статуса на кандидата? На база предвиждания в
проекта административен персонал, или на броя на членовете на клъстера.
В случай, че той е стартиращ и няма финансов резултат за последната
финансова година , капиталът ли е водещ при определяме на кандидата
като микро, малко или средно предприятие?
Втори,
V. Научно-изследователска и развойна дейност на клъстера
1. Самостоятелни и общи НИРД проекти
Въпрос: Допустимо ли е данни по този показател да посочват членове на
клъстера, които не са 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.
1. Самостоятелни НИРД проекти на фирмите в клъстера
2. 1.2. Съвместни НИРД проекти с участието на поне две фирми от
клъстер
Благодаря Ви.
Подател: Димова
Ел. поща: vanyabl@abv.bg

1. 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 (ЗМСП) и
Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014. В този смисъл, посоченото
изискване е приложимо към кандидатите клъстери, като при определяне на
категорията на даден кандидат (клъстер) ще се прилагат разпоредбите на чл. 3 и
чл. 4 от ЗМСП.
Критериите за определяне на категорията предприятие са два: средносписъчен
брой на персонала и финансов критерий. Необходимо е предприятието да
отговаря едновременно и на двата критерия, за да може да се ползва със статус
на МСП. От своя страна, финансовият критерий съдържа два алтернативни
подкритерия: годишен оборот и стойност на активите. Достатъчно е поне
единият от двата финансови подкритерия да бъде изпълнен заедно с критерия за
средносписъчен брой на персонала, за да може предприятието да бъде
квалифицирано като МСП. Максималните стойности на критериите за МСП са
посочени в чл. 3 от ЗМСП. При определяне на категорията на дадено
предприятие следва да се вземе предвид и дали предприятието е независимо,
дали е предприятие партньор или е свързано предприятие по смисъла на чл. 4 от
ЗМСП.
Освен изложеното, следва да имате предвид и че допустими по настоящата
процедура за подбор на проекти са само кандидати (клъстери), при които
минимум 50% от броя на участващите в клъстера юридически лица и/или
еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на
държава-членка на Европейското икономическо пространство са микро, малки
или средни предприятия и развиват своята основна икономическа дейност в
определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно
тяхната технологична интензивност. В този случай изискването за микро, малко
или средно предприятие съгласно ЗМСП и Приложение I на Регламент (ЕС) №
651/2014 се прилага за отделните членове на клъстера.
2. Както е посочено в наименованието на двата критерия, оценката по тях
включва единствено НИРД проектите на фирмите в клъстера, т.е. на
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юридическите лица и/или едноличните търговци, регистрирани по Търговския
закон или Закона за кооперациите или на еквивалентните лица по смисъла на
законодателството на държава-членка на Европейското икономическо
пространство.

18. 03.01.2017 г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с посоченото в Условията за кандидатстване с проектни
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.009 „Развитие на
клъстери в България“, изискване: „Клъстери, създадени като обединения дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите са
допустими по процедурата само и единствено, когато в периода от датата
на обявяване на процедурата до датата на подаване на заявлението за
категоризиране регистрират клъстерно обединение (с идентични
членове/участници) под една от посочените по-горе две правни форми“,
молим за отговор на следния въпрос: Какво се разбира под „идентични
членове/участници“? Налице ли е идентичност, ако регистрирано
обединение по ЗЗД, в което съдружник е консорциум (също гражданско
дружество по ЗЗД, което не е юридическо лице), регистрира в посочения
срок сдружение по ЗЮЛНЦ, чийто член е само едно от дружествата в
консорциума? Или е необходимо всички съдружници в консорциума –
съдружник в обединението по ЗЗД, да са членове на сдружението по
ЗЮЛНЦ?

Членовете/участниците в новото клъстерно обединение следва да са идентични
(едни и същи като брой и членове/участници) на членовете/участниците в
дружеството съгласно чл. 357 от ЗЗД преди датата на обявяване на процедурата.
В тази връзка е необходимо всички членове/участници в регистрираното
обединение по ЗЗД (включително консорциума, който е гражданско обединение
по ЗЗД) да са членове на сдружението по ЗЮЛНЦ.
Следва да имате предвид, че не съществува ограничение за включване на нови
членове/участници в клъстера в периода от датата на обявяване на процедурата
до датата на подаване на заявлението за категоризиране, но те няма да бъдат
взети предвид при извършване на оценката на проектното предложение.

Поздрави,

19. 03.01.2017 г.

Подател: Дарина Неделчева
Ел. поща: d.nedelcheva18@gmail.com
Във връзка с:
1) отговор на Въпрос № 3, т. 4 „4. Посочените реквизити/обстоятелства
следва да се съдържат в съответните документи при сключване на
административните договори за предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
по
настоящата
процедура“
и
2) отговор на Въпрос № 7, т. 1 „1. Съгласно Условията за
кандидатстване по процедурата в случай на сдружение по смисъла на

Както изрично е посочено в Условията за кандидатстване по процедурата и в
цитирания отговор на въпрос, одобрените кандидати следва да представят
съответните документи, съдържащи необходимите реквизити/обстоятелства при
сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ (виж т. 27.1, Б), буква з/ (стр. 67-68) от Условията за кандидатстване по
процедурата) и при съобразяване със сроковете съгласно чл. 36, ал. 2 от
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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.
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.“, става ясно, че за да кандидатстват
по настоящата процедура, абсолютно всички кандидати ще трябва да
правят промяна на учредителния си документ, като включат реквизитите и
обстоятелствата по т. з) за конкретния проект.

ЗУСЕСИФ.

Същевременно, независимо че учредителните документи трябва да
отговорят на тези условия към момента на подписване на
Административен договор за финансиране, на стр. 68 от Условията за
кандидатстване е написано, че „В случай че документите по букви з/, и/ и
й/ са представени от кандидата на ИАНМСП, съгласно т. 3 от
Методологията за категоризиране на клъстери (Приложение Б), същите
не следва да бъдат предоставяни отново, тъй като тези документи ще
бъдат изпратени от ИАНМСП по служебен път на Управляващия орган
на ОПИК.“ – от което става ясно, че Учредителният документ ще бъде
предоставен еднократно пред ИАНМСП за категоризацията на клъстера.
В тази връзка въпросът е – по какъв механизъм ще може да бъде
предоставен промененият учредителен документ в периода между
подаване на документите за категоризация и евентуалното подписване на
Административния договор за финансиране?

20. 04.01.2017 г.

Подател: Н. Христова
Ел. поща: neh11@mail.bg
Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в
България“, моля за Вашето разяснение дали клъстер учреден по ЗЗД преди
датата на обявяване на процедурата, но не регистриран в БУЛСТАТ може
да бъде кандидат, в случай че се регистрира и впише като юридическо

За да влезе в сила договорът за създване на ДЗЗД, подписите на съдружниците
трябва да са положени пред нотариус. След като дружеството е вече учредено,
трябва задължително да е извършено вписване в Регистър БУЛСТАТ към
Агенцията по вписвания. Срокът за извършване на това вписване е 7 (седем) дни,
считано от учредяването на дружеството. Това задължение произтича от
разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Вписването на
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лице по ТЗ или ЗЮЛНЦ в периода от датата на обявяване на процедурата
до датата на подаване на заявлението за категоризиране.

ДЗЗД в регистър БУЛСТАТ се извършва по реда на чл. 10 от Закона за регистър
БУЛСТАТ. В момента на вписването се издава удостоверение с вписан
деветцифрен Единен идентификационен код (БУЛСТАТ). Следва да имате
предвид, че Регистър БУЛСТАТ е източник на проверка относно регистрацията
на даден кандидат. В този смисъл няма да бъде приет за допустим клъстер, който
е учреден по ЗЗД преди датата на обявяване на процедурата, но не е регистриран
в БУЛСТАТ в законоустановения 7 седем дневен срок, считано от датата на
учредяването на дружеството.

С уважение,
Подател: Аспарух Карастоянов
Ел. поща: bsrp.noah@gmail.com

Следва да имате предвид, че клъстери, създадени като обединения - дружества
по смисъла на ЗЗД са допустими по процедурата само и единствено, когато в
периода от датата на обявяване на процедурата до датата на подаване на
заявлението за категоризиране регистрират клъстерно обединение (с идентични
членове/участници) под една от допустимите по процедурата две правни форми.
21. 04.01.2017 г.

Във връзка с условия, поместени на стр. 67 и стр. 68 от Условията за
кандидатстване
има
изискване
за
наличие
на
конкретни
обстоятелства/реквизити в Учредителните документи на кандидатите, на
които да отговарят при подписване на Административен договор за БФП
(съгласно Условията за кандидатстване и отговор на въпрос № 3, т. 4 от
В&О по процедурата), но в същото време въпросните учредителни
документи се подават единствено в ИАНМСП (респ. до 30.01.2017 г.) и по
служебен път ще се изискват от УО на ОПИК в последствие (стр. 68 от
Условията за кандидатстване). Тъй като тези реквизити и обстоятелства са
конкретни – за конкретния проект и неговите дейности по конкретната
процедура, това означава, че всички кандидати следва да направят
корекции в учредителните документи (т.к. преди датата на обявяване на
процедурата в проектонасоките, такова изискване нямаше), които в общия
случай няма как да се случат и излязат вписани от съда до 30.01.2017 г.
(особено за обединенията регистрирани в гр. София).
С оглед гореописаното възниква:
Въпрос № 1) по какъв начин ще може да бъде предоставен промененият (с
включените реквизити/обстоятелства от стр. 67, т. з) на Условията за
кандидатстване) учредителен документ /устав/ в периода между подаване
на документите за категоризация пред ИАНМСП и евентуалното
подписване на Административния договор за финансиране и по-конкретно
дали УО ще го изисква повторно от кандидатите на етап подписване на

1. Както изрично е посочено в Условията за кандидатстване по процедурата и в
цитирания отговор на въпрос, одобрените кандидати следва да представят
съответните документи, съдържащи необходимите реквизити/обстоятелства при
сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ и при съобразяване със сроковете съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, т.е.
към момента на кандидастване не е необходимо да бъдат правени корекции в
учредителните документи относно осигуряване на съответствие с условията
посочени на стр.67 и стр.68.
2. Документите по т. 3 от Методологията за категоризиране на клъстери са с цел
доказване на съответствието с критериите за категоризиране съгласно т. 2 от
методологията, т.е. те са източник на проверка. Кандидатите следва да отговарят
на посочените критерии преди датата на обявяване на процедурата. В този
смисъл, извършени промени в учредителните документи след датата на
обявяване на процедурата (12.12.2016 г.) няма да бъдат взети предвид при
извършване на категоризирането и оценката.
3. Моля, вижте разясненията на УО по т. 1 по-горе.
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Административен договор за финансиране?
В тази връзка, важно е да се отбележат две неща:
1) че тези специфични промени в учредителните актове биха били
безсмислени да се правят предварително, без реалната представа на
кандидатите
дали
ще
бъдат
одобрени
за
финансиране
и
2) че в учредителните документи трябва да влязат дейностите по
примерния проект, който на практика още не е подготвен, поради липсата
на оценка по категоризацията, която следва да бъде извършена като найпърви етап от ИАНМСП и неясния резултат от нея.
Отделно от този общовалиден казус, но и във връзка с него, за обединение
което иска да кандидатства по настоящата процедура, съществуват още
два въпроса, на база следната фактическата ситуация:
Обединението кандидат е регистрирано като обединение по смисъла на
Глава втора, Раздел I от Закона за юридическите лица с нестопанска цел
(ЗЮЛНЦ) през декември 2014 г., за което могат да бъдат представени
Съдебно решение, актуално състояние и усташ от тази дата, чиито цели
отговорят на дефиницията за клъстер, така както е дадено в Приложение Х
от документите за информация, приложени към Условията за
кандидатстване
по
актуалната
процедура
BG16RFOP002-2.009
„РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ“.
В началото на м. декември 2016 г. (преди датата на обявяване на
процедурата), на ОС на обединението кандидат е взето решение за
разширяване целите, предмета на дейност и името на обединението, което
е входирано за вписване в съда на 21.12.2016 г. (т.е. след датата на
обявяване на процедурата).
С оглед на общия казус и на описаната фактическа ситуация, възникват
следните други въпроси:
Въпрос № 2)
При така описаната ситуация следва ли да подадем актуално състояние и
решение за вписване, които да удостоверят създаването на обединението
преди датата на обявяване на процедурата (т.е. 2014 г.) и актуалния устав
към момента на подаване на документите за категоризация пред ИАНМСП
или всички документи следва да са от датата на учредяване на
обединението?
Въпрос № 3)
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Ако се окаже, че промените от общия казус (с включени
реквизити/обстоятелства от стр. 67, т. з)) също трябва да се направят преди
подаването на документи за категоризация пред ИАНМСП и поради
факта, че е малко вероятно вписването в Софийски градски съд да се
осъществи до 30.01.2017 г. – ще може ли за тях да се подаде Решение на
ОС в комплект с Вх. № от съда, като в процеса на категоризация се даде
последния реален вписан Устав на обединението кандидат?
ВАЖНО: относно въпрос № 3) моля да вземете предвид успешната добра
практика на ДФЗ по ПРСР да се приемат документи от държавни и/или
общински институции дори само с Вх. №, като официалните документи се
представят на финансиращия орган на по-късен етап и преди подписване
на договор за финансиране.
Подател: Н. Колева
Ел. поща: magath@mail.bg
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