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Дата на разясненията от УО:  31 март 2017 г. 

70.  22.03.2017 г. 1. Какво се включва в понятието компютърно оборудване? 

2. Към него можем ли да причислим освен компютърни конфигурации 

и/или преносими компютри (вкл. софтуер, необходим за тяхното 

функциониране) и: 

1) мултифункционални устройства/ принтери/ скенери/ копирни машини 

(свързани с компютрите, необходими за нормалната офис работа) 

2) сървър (даващ възможност за работа на компютрите в мрежа) 

3) UPS захранване (свързано с компютрите и/или сървъра) 

4)  таблети (свързани с административната дейност на клъстера, даващи 

възможност за по-лесно презентиране, въвеждане на информация в 

програма или сайт на сдружението в движение, по всяко време и на всяко 

място и др.)? 

 

Подател: Н. Христова 

Ел. поща: neh11@mail.bg 

Понятието „компютърно оборудване“ включва посоченото в запитването Ви 

оборудване и то е допустимо за финансиране по настоящата процедура. 

 

71.  23.03.2017 г. Уважаеми г-н Министър,  

Обръщаме се към Вас във връзка с получено уведомление изх. № ОПИК –

К-19-5 /22.03.2017 г. от Изпълнителния директор на Изпълителната 

агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, че “Иновативен 

клъстер симулационни модели в медицината“, когото аз представлявам, не 

е категоризиран като новосъздаден /Вж Приложението/.  

Ние бяхме много изненадани от това уведомление, тъй като съгласно 

методологията за категоризиране на клъстери ние отговаряме на всички 

необходими критерии за новосъздаден клъстер и далеч надхвърляме 

посочените като долна граница 20 точки. Доказателственият материал, 

който предоставихме / Рег. № ОПИК – К – 19/30.01.2017 г./, допълнително 

представените документи, които ни бяха поискани от ИАНМСП, 

резултатите от проведеното интервю, по недвусмислен начин показват, че 

нашият клъстер отговаря на всички изисквания, за да бъда категоризиран 

като новосъздаден. Допускаме, че е станала техническа грешка при 

подготовката на уведомлението, за което говори и съществуващото под 

подписа на г-жа Захариева регистрационно клеймо РД 13-29/25.09.2015 

година, което очевидно няма нищо общо с водената до момента преписка.  

Уважаеми г-н Министър, молим за Вашата спешна намеса и съдействие за 

Следва да имате предвид, че целта на настоящата електронна поща е да се 

задават допълнителни въпроси и да искат разяснения от страна на 

кандидатите във връзка с Условията за кандидатстване по настоящата 

процедура. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет 

страницата на Управляващия орган - www.opic.bg, както и в ИСУН 2020 в 10-

дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди 

изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията се дават по отношение на 

Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно 

качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.  
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отстраняване на тази техническа грешка и категоризирането на нашия 

„Иновативен клъстер симулационни модели в медицината” като 

новосъздаден. 

 

С уважение, 

 

Подател: Кирил Желязков 

Ел. поща: kiril_tzh@abv.bg 

72.  23.03.2017 г. Здравейте,  

 

Моля да разясните, какво следва да се предприеме в случай, че фирма - 

член на клъстер  (неправителствена организация) който е категоризиран, 

напусне клъстера преди подаване на проектното предложение или докато 

то е в процес на оценка? Допустимо ли е напусналия член да бъде 

заместен от нов член на клъстера, който да покрива същите критерии, 

които е покривал напусналия ?  

 

Подател: Н. Цветанова 

Ел. поща: ntsvetanova@abv.bg 

Съгласно Критериите и методологията за оценка на проектни предложения 

(Приложение И към Условията за кандидатстване) по процедурата, преценката 

по отношение на критериите за техническа и финансова оценка ще бъде 

извършвана към датата на обявяване на процедурата (12.12.2016 г.), с 

изключение на критериите по раздел III.1 и IV от критериите за клъстери в 

начален етап на развитие и III.1, III.4 и IV от критериите за развиващи се и 

развити клъстери. 

В конкретния случай, е допустимо напусналия член на клъстера да бъде заменен 

от нов член, като УО следва да бъде уведомен писмено за настъпилата промяна 

чрез деловодството на министерство на икономиката. 

 


