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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от УО 

Дата на разясненията от УО: 09 октомври 2019 г. 

1.  01.10.2019 г. 1. Във връзка с точка 4 „Финансова информация – кодове по измерения“ от 

Формуляр за кандидатстване, поле по точка 1 „Област на интервенция“ е 

празно. При попълването му следва да се избере между две опции: „059 

Инфраструктура за научни изследвания и иновации (частна, включително 

научни паркове)“ и „062 Трансфер на технологии и сътрудничество между 

университети и предприятия, основно в полза на МСП“. Моля за указания, 

коя област трябва да се посочи, тъй като в разясненията за попълване на 

формуляра към Условията за кандидатстване, не са дадени разяснения в 

тази насока. 

 

2. Източници на проверка за удостоверяване на критерия по точка 2.4. 

„Реализирани иновативни продукти (стока или услуга) и иновативни 

процеси“ от Критериите за оценка по процедурата са 1) Справка за 

иновационната дейност на фирмите, които са членове на обединението-

кандидат, през периода 2016-2018 и 2) Справка за местните единици на 

фирмите членове на обединението-кандидат за 2017 и 2018 години.  

В тази връзка Ви моля за следните разяснения:  

-          Непредставянето на посочените справки поради факта, че част от 

фирмите членове на обединението-кандидат не са изготвили тези справки за 

дейността си и съответно няма как да бъдат представени,  може ли да доведе 

до отхвърляне на проектното предложение или ще се отрази единствено на 

оценката по критерии 2.4. „Реализирани иновативни продукти (стока или 

услуга) и иновативни процеси“? 

 

3. Един от източниците на проверка за удостоверяване на критерии III.3. 

„Принадлежност на членовете на РИЦ към района на ниво NUTS 2“ от 

Критериите за оценка по процедурата е Справка за местните единици на 

фирмите членове на обединението-кандидат за 2017 и 2018 години.  

В тази връзка Ви моля за следните разяснения:  

-          Непредставянето на посочената справка поради факта, че част от 

фирмите членове на обединението-кандидат не са изготвили тази справка за 

дейността си и съответно няма как да бъде представена, може ли да доведе 

до отхвърляне на проектното предложение или ще се отрази единствено на 

оценката по критерии III.3. „Принадлежност на членовете на РИЦ към 

района на ниво NUTS 2“? 

1. В т.4 „Финансова информация – кодове по измерения“ от Формуляра за 

кандидатстване, поле по точка 1 „Област на интервенция“ кандидатът може да 

избере само една или и двете области на интервенция: „059 Инфраструктура за 

научни изследвания и иновации“ – задължителна и „062 Трансфер на 

технологии и сътрудничество между университети и предприятия, основно в 

полза на МСП“, в зависимост от това дали проектът включва само дейности по 

Елемент А или и такива по елемент Б.  

 

2. Непредставянето на една или и двете справки за проверка за удостоверяване 

на критерия по точка 2.4. „Реализирани иновативни продукти (стока или 

услуга) и иновативни процеси“ на част от фирмите членове на обединението 

кандидат НЯМА да доведе до отхвърляне на проектното предложение при 

спазване на критериите за допустимост по процедурата, но това ще се отрази на 

оценката по критерия.  

 

Следва да имате предвид, че Справката за местните единици е източник на 

проверка и по отношение наличието задължително на минимум 3 юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон в обединението-кандидат, които 

осъществяват икономическа дейност в региона. Непредставянето на справката, 

за което и да е от тези 3 юридически лица, ще доведе до отхвърляне на 

проектното предложение. 

 

3. Непредставянето на „Справка за местните единици на фирмите членове на 

обединението-кандидат за 2017 и 2018 години“ за проверка за удостоверяване 

на критерия по точка 3. „Принадлежност на членовете на РИЦ към района на 

ниво NUTS 2“ на част от фирмите членове на обединението кандидат НЯМА да 

доведе до отхвърляне на проектното предложение при спазване на критериите 

за допустимост по процедурата, но това ще се отрази на оценката по критерия. 

 

Следва да имате предвид, че Справката за местните единици е източник на 

проверка и по отношение наличието задължително на минимум 3 юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон в обединението-кандидат, които 

осъществяват икономическа дейност в региона. Непредставянето на справката 

за което и да е от тези 3 юридически лица ще доведе до отхвърляне на 

проектното предложение. 
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2.  01.10.2019 г. 1. Допустимост на кандидатите 
В Условията за кандидатстване е посочено, че допустими кандидати са: 

- Сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел  

- Дружества по смисъла на Търговския закон  

Допустимо ли е кандидати да бъдат обединения съгласно ТЗ, глава 

осемнадесета, чл. 275, според който “Консорциумът е договорно 

обединяване на търговци за осъществяване на определена дейност” и чл. 

276, според който “За консорциума се прилагат съответно правилата за 

гражданското дружество или за дружеството, във формата на което е 

организиран консорциумът”? 

По-конкретно, може ли “гражданско дружество” да бъде кандидат по 

процедурата? 

 

2. Допустимост на юридическите лица (минимум три), регистрирани по 

ТЗ, които следва да са част от обединението по процедурата 
 В Условията за кандидатстване се посочва, че те следва да “са извършвали 

икономическата си дейност на територията на дадения район от ниво NUTS 

2 през 2017 и 2018 г.”. 

 Въпроси: 

- Каква е дефиницията за “извършване на икономическа дейност”? 

- Как (чрез какви документи) ще се доказва принадлежност към дадения 

район от ниво NUTS 2 – следва ли съответното юридическо лице да е 

регистрирано на територията на съответния район от ниво NUTS 2 (напр. 

със седалище в гр. Плевен за обединение по процедурата с регистрация в гр. 

Плевен), за да бъде допустимо да бъде участник в обединението-кандидат 

по процедурата? 

- По-конкретно, може ли търговско дружество (юридическо лице), 

регистрирано в гр. София, което извършва “икономическа” дейност на 

територията на цялата страна да участва в процедурата в рамките на 

обединение, подаващо проектно предложение по нея? Ако да, как (чрез 

какви документи) се очаква да се докаже, че съответното дружество работи 

на територията на цялата страна? 

 

3. Изчисляване на минималната помощ за кандидати по процедурата 
Предвид допустимите разходи за “меки” дейности по Елемент Б (режим „de 

minimis“), моля, за уточнение как ще бъде извършено изчисляването на 

размера на получената минимална помощ за обединението-кандидат по 

1. Критериите за допустимост на кандидатите са подробно изброени в т. 11.1. 

от Условията за кандидатстване по процедурата и те ИЗКЛЮЧВАТ участието 

на обединения по Търговския закон, в т.ч. гражданско дружество/ консорциум 

като кандидат по процедурата. В допълнение, може да се запознаете с 

направените предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на 

проекта на условия за кандидатстване, условия за изпълнение и пакета 

документи за кандидатстване по процедурата, публикувани на интернет 

страницата на ОПИК http://www.opic.bg/ (и по-конкретно отговора на 

коментара на „ВМЗ“ ЕАД под номер 16). 

 

2. На етап кандидатстване посоченото обстоятелство ще се проверява чрез 

учредителните документи на обединението-кандидат (вкл. протоколи/решения 

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

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

кандидат за 2017 и 2018 г. и информацията посочена в т.2 „Данни за кандидата“ 

от Формуляр за кандидатстване. Обстоятелството ще се проверява и към датата 

на приключване на проекта чрез проверки на място, като в случай че се 

установи, че юридическото лице не осъществява икономическа/ 

производствена дейност в района на ниво NUTS 2 на РИЦ, получената 

безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване. Обстоятелството 

ще се проверява също и след приключване на проектите (ex-post), като за 

целите на проверката бенефициентът следва да представи Справка за местните 

единици на предприятието за финансовата година, в рамките на която 

приключва изпълнението на проекта. 

 

3.  Изчисляването на минималната помощ ще се извършва за кандидатите-

обединения по процедурата, а не за членовете на това обединение. Данните за 

получени държавни/минимални помощи следва да бъдат надлежно посочени от 

кандидатите-обединения в Декларация за държавни/минимални помощи, 

попълнена по образец (Приложение Д към Условията за кандидатстване). 

Държавната/минималната помощ се счита за получена от момента на 

сключване на договора за нейното предоставяне. 

 

4. Начинът на изчисляване на критерии Средносписъчен брой на персонала, 

Нетни приходи от продажби и Реализирана печалба е посочен в третата 

колона на таблицата за техническа и финансова оценка, дадена в Приложение Й 

към Условията за кандидатстване (посочени са и приложимите кодовете от 

http://www.opic.bg/
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процедурата (особено, ако е възможно да бъде под формата на “гражданско 

дружество”, създадено по силата на договор за консорциум с нов БУЛСТАТ 

номер): 

- Ще се разглежда ли обединението като ново юридическо лице, т.е. 

получената минимална помощ ще е равна на нула, или 

- Ще се сумират индивидуалните размери на получената минимална помощ 

от всеки един от участниците в обединението 

Във втория случай би бил възможен вариант обединението да е изчерпало 

лимита си по режим „de minimis“ (на база на сбора на индивидуалните 

получени суми по режим „de minimis“ от всеки един от неговите членове) и 

да може да кандидатства само по Елемент А за закупуване на ДМА и ДНА. 

Моля, за разяснения. 

 

4. Начин на изчисляване на критерии, посочени в Методиката за 

оценка 
Моля, за уточнение по отношение на начина на изчисляване на следните 

критерии: 

- Средносписъчен брой на персонала 

- Нетни приходи от продажби 

- Реализирана печалба 

Ако член на обединението  е предприятие, част например от холдингова 

структура, която консолидира отчетите на съответното предприятие за 

предходната година заедно с финансовата информация на други дружества, 

които са част от същата структура - горните три критерия на ниво група от 

предприятия ли ще бъдат взети предвид или само на база на 

индивидуалните показатели на съответното предприятие? 

 

5. Има ли ограничения за “големи” предприятия по смисъла на ЗМСП 

да участват в обединения-кандидати по процедурата? 
Моля, за уточнения. 

Отчета за приходите и разходите и Отчета за заетите лица, средствата за 

работна заплата и други разходи за труд). 

 

За целите на оценката на горепосочените критерии се взимат предвид 

индивидуалните показатели на предприятието член на обединението-кандидат.  

 

5. В условията за кандидатстване няма поставени ограничения за участието на 

“големи” предприятия по смисъла на ЗМСП в обединението-кандидат по 

процедурата. 

3.  02.10.2019 г. Първо, 
В условията за кандидатстване, Раздел 11. Допустими кандидати е посочено 

:  

2) Допустими за финансиране по настоящата процедура за подбор на 

проекти са само кандидати, които включват минимум 3 (три) юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентни лица по смисъла 

на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо 

1. По отношение задължителните членове на кандидата (обединението) е в 

сила ограничението, посочено в т.5 на Условията за кандидатстване за 

изключване на BG411 област София (столица). В допълнение, към минималния 

брой юридически лица се допуска и участието САМО на едно юридическо 

лице, което осъществява дейност в друг район на планиране (вкл. от област 

София (столица), но единствено в случай, че ще започне да осъществява 

икономическа дейност в района на ниво NUTS 2 на РИЦ. Допуска се и 
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пространство, които са извършвали икономическата си дейност на 

територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 2017 и 2018 г. 

Въпросът ни касае единствено Югозападен район за планиране, а именно : 

Допустими ли са включването в РИЦ с местонахождение Югозападен район 

за планиране на юридически лица,  регистрирани по Търговския закон и/или  

висши учебни заведения/научноизследователска организация или техни 

звена/институти, които развиват дейността си в град София през 2017 и 2018 

г ( столицата е също в Югозападен район за планиране ),  или важи 

ограничението, посочено в Условията за кандидатстване за изключване на 

BG411 област София (столица).  

 При положителен отговор в коя хипотеза попадат тези субекти : 

а)  които са извършвали икономическата си дейност на територията на 

дадения район на ниво NUTS 2 през 2017 и 2018 г. и е допустимо да бъдат 

повече от  едно ,  

или 

б) допуска и участието на едно юридическо лице/ висше учебно 

заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти, 

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. 

Второ, 
При условие, че обединението (РИЦ)  е с местонахождение  на територията 

на NUTS 2, извън обхвата на селски район и ще развива дейността си на 

тази територия, допустимо ли е като членове да бъдат включени община 

и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са в 

Списъка на общините в обхвата на селските райони на Република България?  

участието САМО на едно висше учебно заведение/ научноизследователска 

организация или техни звена/ институти от друг район на планиране (вкл. от 

оласт София (столица), но единствено в случай че започне да осъществява 

научноизследователска дейност в района на РИЦ. 

 

2. В допълнение към задължителните членове на кандидата (обединението) е 

допустимо да бъдат включени общини и/или юридически лица, регистрирани 

по Търговския закон, които са в Списъка на общините в обхвата на селските 

райони на Р България, при спазване на всички останали изисквания, условия и 

критерии по процедурата. 

 

4.  03.10.2019 г. Здравейте, допустимо ли е член на обединението-кандидат по настоящата 

процедура да е с основна дейност в земеделието? 

Всички ограничения по настоящата процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване 

и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ във връзка с кодовете 

на дейност засягат единствено обединението-кандидат и са изброени в 

критериите за недопустимост на кандидатите в т. 11.2. на Условията за 

кандидатстване, вкл. и тези за избягване на припокриването на интервенциите 

между ОПИК и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Същите 

са описани и в част 2 на Критериите за оценка на административното 

съответствие и допустимостта в Приложение Й, като е посочено, че при 

несъответствие с някое от изброените изисквания, проектното предложение се 

отхвърля. 

 


