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Дата на разясненията от УО: 27 януари 2017 г. 

50.  24.1.2017 г. Уважаеми(а) г-не/г-жо, 

 

Казвам се Галина Нифору и съм председател на Българската асоциация на 

износителите на вино. Бих желала да получа информация относно 

документите, които трябва да се предстатвят във връзка с категоризиране 

на клъстерите в България. Бихме желали да кандидатстваме  по процедура 

BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България” . 

 

 Благодаря предварително за своевременното предоставяне на 

информацията поради краткият срок до 30 януари 2017 година.  

 

С пожелание за успешен ден, 

Галина Нифору 

Подател: Галина Нифору 

Ел. поща: niforou@oinorama.com 

 

 

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. 

Моля, вижте разясненията на УО по въпрос № 8. 

 

51.  24.1.2017 г. Здравейте, изпращам Ви в прикачен файл регистрационните документи на 

нашия Клъстер за зелена енергия и иновативно дървопреработване. 

Въпросът ми е: Можем ли да кандидатстваме по програмата на 

Министерството на икономиката - BG16RFOP002-2.009 "развитие на 

клъстери в България". 

Благодаря Ви предварително! 

С уважение,  

Подател: Мария Петрова 

Ел. поща: petrova@haiteck.eu 

 

Следва да имате предвид, че съгласно чл.26, ал.8 от ЗУСЕСИФ разясненията във 

връзка с поставените в тази рубрика въпроси се дават по отношение на условията 

за кандидатстване и не могат да съдържат становище относно качеството на 

проектното предложение, като са задължителни за всички кандидати. 

Допълнително, кандидатстването по процедура BG16RFOP002-2.009 "Развитие 

на клъстери в България" преминава през два етапа - категоризиране и оценка. 

Категоризирането се извършва съгласно Методология за категоризиране на 

клъстери (Приложение Б към Условията за кандидатстване) за целите на 

настоящата процедура за подбор на проекти. На база подадено Заявление за 

категоризация (Приложение Б1) и след получаване на Становище за категория 

клъстер, кандидатите могат да подадат проектни предложения по процедурата 

пред УО. 

С оглед посоченото, подробна информация за процедурата е налична към 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях 
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(вкл. Методология за категоризиране на клъстери) по процедурата, публикувани 

на интернет страницата на Управляващия орган 

(http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2009-razvitie-na-klsteri-v-blgariya). 

52.  24.1.2017 г. Здравейте! 

Във връзка с подаване на заявление за категоризация на клъстерите имаме 

следния проблем: 

Един от членовете на нашия клъстер е новосъздадено ЕООД (през 2016 г.) 

и няма подадени Финансови отчети в НСИ, поради което НСИ не може да 

издаде Удостоверение за КИД на това дружество. 

 

Съгласно Предмета на дейност на ЕООД-то, с който е регистрирано в 

Търговския регистър можем да определим КИД 62,09, но нямаме документ 

с който да го удостоверим (освен информацията за предмета на дейност на 

дружеството обявена в Търг. регистър). 

Как да постъпим в този случай при попълване на Заявлението за 

категоризация на клъстера и какви документи за този член да приложим - 

освен удостоверение за КИД, дружеството няма и Финансови отчети 

подавани в НСИ? 

 

Благодарим ви предварително за отговора! 

Подател: Е-Бизнес Клъстер 

Ел. поща: ebusinesscluster@gmail.com 

 

За да удостоверят съответствието с посоченото изискване, кандидатите 

(клъстери) следва да представят към проектните предложения актуално 

Удостоверение за код на основна икономическа дейност на всички членове 

отговарящи на изискването, издадено от Националния статистически институт 

въз основа на данни за 2015 г. По отношение на членове, които нямат 

приключена финансова 2015 г. (т.е. регистрирани през 2016 г.) или не са 

осъществявали дейност през 2015 година, съответствието с изискването ще бъде 

извършено съобразно 4-цифрения код на основна дейност вписан в 

Търговския регистър към датата на кандидатстване.  

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. 

Секторът J62 „Дейности в областта на информационните технологии“ попада в 

определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните 

предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност. 

 

53.  25.1.2017 г. Здравейте, 

 

във връзка с категоризацията на клъстерите по процедура BG16RFOP002-

2.009 „Развитие на клъстери в България” , моля да ми отговорите , ако 

клъстера е учреден през 2016г. във документацията за категоризация 

трябва ли да се представят : 

Категоризирането ще бъде извършено на основата на критерии и документи, 

описани подробно в Методология за категоризиране на клъстери (Приложение 

Б). Преценката по отношение на Раздел „Резултати на фирмите членове на 

клъстера“ от Методология за категоризиране на клъстери ще се извършва, когато 

фирмите са били членове на клъстера кандидат през 2014 г. и 2015 г., което в 

http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2009-razvitie-na-klsteri-v-blgariya
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Отчет за приходите и разходите за последните три години (2013, 2014 и 

2015 г.) на фирмите членове на клъстера; 

 

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за последните три години 

(2013, 2014 и 2015 г.) на фирмите, членове на клсътера; 

 

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за 

труд за последните три години (2013, 2014 и 2015 г.) на фирмите членове 

на клъстера. 

 

Благодаря предварително за отговора! 

Поздрави, 

 

Подател: Г.Славова 

Ел. поща: galenas@mail.bg 

описания случай не е налице. 

Въпреки посоченото, при подаване на заявлението за категоризиране към 

ИАНМСП кандидатът следва да представи Отчет за приходите и разходите за 

последните три години (2013, 2014 и 2015 г.), Справка за нетекущите 

(дълготрайните) активи за последните три години (2013, 2014 и 2015 г.) на 

фирмите - членове на клъстера, посочени в букви к), л), м) и н) от Методология 

за категоризиране на клъстери (Приложение Б). Счетоводните документи на 

фирмите членове на клъстера са източник на информация и са необходими за 

извършването на техническа и финансова оценка (Раздел II от “Критерии и 

методология за оценка на проектни предложения“), която включва критерий 

„Характеристики на фирмите членове на клъстера, развиващи своята основна 

икономическа дейност в секторите на НСНМСП“. 

 

54.  25.1.2017 г. Здравейте, 

Във връзка с обявената процедура за подбор на проектни предложения 

BG16RFOP002-2.009 "Развитие на клъстери в България", имам следния 

въпрос: 

На стр.19  в  Условията за кандидатстване е посочено: т. 11 Допустими 

кандидати; 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, 6)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 грпи сектори на икономическа дейност 

съгласно тяхната технологична интензивност, посочени в т. 5. 

Има изисквания в Приложение И, І Критерии за оценка на 

административното съответствие и допустимостта; 1.Критерии за оценка 

на административното съответствие на проектните предложения,  

11.1. Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) 

относно кода на основната икономическа дейност на клъстера-кандидат 

въз основа на данни за 2015 г. (приложимо за кандидати, които имат 

приключена финансова 2015 г. и са осъществявали дейност през нея) – 

прикачено в ИСУН 2020. 

и 

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 

проекта“. 

С оглед изложеното, в описания случай не е необходимо представяне на 

документ, а информация във формуляра за кандидатстване, в т. 2 „Данни за 

кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“, т. 7 „План за 

изпълнение/Дейности по проекта“, от която да е видно, че кандидата реализира 

дейността, за която кандидатства в една от определените в Националната 

стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи 
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11.2. Кодът на основна дейност на клъстера-кандидат е вписан в 

Търговския регистър/Регистър БУЛСТАТ към датата на кандидатстване и 

е представена Декларация за неактивност, подадена към НСИ – прикачена 

в ИСУН 2020 (приложимо за кандидати, които нямат приключена  

финансова 2015 г. или не са осъществявали дейност през тази година) 

Моля да поясните, какъв документ за съответствие с тези критериите за 

допустимост да представят кандидатите, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. И по-специално, юридическите 

лица, които не са осъществявали стопанска дейност през 2015 г. или са 

регистрирани през 2016 г.  

От Регистър Булстат към Агенция по вписванията, отказаха да впишат 

промяна в оповестената икономическа дейност, с мотив, че електронната 

система на Регистъра автоматично извежда в това поле "Дейност на други 

организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде" - 

код, различен от определените в Националната стратегия за насърчаване 

на МСП 2014-2020 г. групи сектори.  

Усмихнат и успешен ден! 

 

Подател: Виржиния Левашка 

Ел. поща: vkl@gbg.bg 

сектори на икономическа дейност. 

Допълнително, за да удостоверят, че не осъществяват основната си икономическа 

дейност в посочените в т. 2), 3) и 4) от т.11.2. Критерии за недопустимост на 

кандидатите (Условията за кандидатстване), кандидатите (клъстери), които имат 

приключена финансова 2015 г. и са осъществявали дейност през тази година, 

следва да представят към проектните предложения актуално Удостоверение от 

Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната 

икономическа дейност на клъстера-кандидат въз основа на данни за 2015 г. По 

отношение на клъстери, които нямат приключена финансова 2015 г. (т.е. 

регистрирани през 2016 г.) или не са осъществявали дейност през тази година, 

съответствието с изискването ще бъде извършено съобразно 4-цифрения код на 

основна дейност, вписан в Търговския регистър/Регистър БУЛСТАТ към датата 

на кандидатстване. Следва да имате предвид, че код "Дейност на други 

организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде“ не попада в 

недопустимите съгласно т. 2), 3) и 4) от т.11.2. Критерии за недопустимост на 

кандидатите кодове. 

55.  26.01.2017 г. Здравейте, 

във връзка с процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в 

България“, имам следния въпрос: 

 

1. Клъстер, кандидат по процедурата е регистриран като юридическо лице 

по Търговския Закон и има код на основна икономическа дейност (по КИД 

2008), който попада извън определените в Националната стратегия за 

насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори 

на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност. 

Над 50% от броя на членовете на клъстера са юридически лица, 

регистрирани по Търговския Закон, отговарят на условията за микро, 

малки и средни предприятия и развиват своята основна икономическа 

дейност в определените в Националната стратегия за насърчаване на 

малките и средни предприятия 2014 - 20202 г. групи сектори съгласно 

тяхната технологична интензивност. 

Клъстера (след получаване на становище за категоризация от ИАНМСП) 

 

По настоящата процедура е допустимо кода на проекта по КИД 2008 да се 

различава от кода на основната икономическа дейност на клъстера-кандидат, 

като в този случай следва да се вземат предвид следните критерии за 

допустимост на кандидатите: „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, посочени в т. 5.“ към т. 

11.1. Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване. 

Допълнително, 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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планира да кандидаства по Компонент 1 и по Компонент 2 по 

процедурата. В тази връзка как би следвало да определим и заложим най-

правилния КИД на проекта попадащ в допустимите сектори определени в 

Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предриятия, с 

оглед на спецификата на кодът на основна икономическа дейност на 

клъстера кандидат и видът на допустимите разходи по Компонент 1 и 

Компонент 2?  

С уважение, 

 

Подател: В. Веселинов 

Ел. поща: qaa.op1@gmail.com 

проекта“.. 

Определянето на кода на икономическа дейност на проекта следва да съответства 

на сектора на икономическа дейност, в рамките на която ще се реализира 

дейността, за която се кандидатства и същата следва да бъде в една от 

определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните 

предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност. 

 


