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Въпрос Разяснения от УО 

Дата на разясненията от УО: 10.04.2020 г. 

14.  01.04.20 1. Относно допустимост на кандидатите във връзка с изпълнение на 

специфичната цел на Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие 

и иновации“: 

цитат "проектните предложения по настоящата процедура следва 

задължително да имат принос към постигането на индикатора за резултат 

„Публични разходи за НИРД (GOVERD плюс HERD) финансирани от 

предприятията във всички области извън BG411 област София (столица)" 

В този случай моля пояснете дали са допустими кандидати с участници 

търговски дружества с регистрация и седалище в NUTS 2 BG411 област 

София (столица). 

 

2. Предвид създадената епидемиологична обстановка и съгласно Решение на 

Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в Република 

България, поради  разрастващата се пандемия от COVID-19, и предвид 

силно ограничените пътувания между населените места, както и 

ограничения за събиране на хора (напр. за провеждане на учредително 

събрание или среща на борда на акционерите) моля УО да разреши 

удължаване на крайния срок за кандидатстване със срока на 

продължителността на извънредните мерки. 

1. В част 11. Допустими кандидати, 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите, т. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата е указано, че 

„в допълнение към минималния брой юридически лица, посочен в т. 2) по-горе, 

се допуска и участието на едно юридическо лице (регистрирано по Търговския 

закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-

членка на Европейското икономическо пространство), 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“. Това условие включва и участието на търговски дружества с 

регистрация в област София (столица). 

 

2. Моля запознайте се с разясненията на УО по въпрос № 10. 

  

15.  07.04.2020 Въпрос 1. 

Във връзка с описаното на стр. 15 от Условия за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.027 „Създаване и 

развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ условие, както 

следва: 

 

„...ВАЖНО: Предприятия, които развиват дейност в няколко района за 

планиране, могат да участват само в едно обединение в един от районите 

за планиране на територията на страната...“ 

 

Моля да дадете отговор на въпроса дали неправителствена организация 

(НПО), която извършва стопанска дейност попада в определенито 

„предприятие“ по смисъла на настоящото условие и в тази връзка, както и в 

контекста на дадено разяснение по въпрос №13 от 30.03.2020 г., допустимо 

1. Под „предприятие“ на стр. 15 от Условията за кандидатстване по 

процедурата се има предвид юридически лица, регистрирани по Търговския 

закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-

членка на Европейското икономическо пространство. В този смисъл, 

неправителствена организация (НПО), която извършва стопанска дейност, НЕ 

попада в така указаното разбиране за „предприятие“ и в тази връзка няма 

ограничение за участието на подобна неправителствена организация в повече 

от едно обединение в един от районите за планиране на територията на 

страната. Съответната НПО следва внимателно да прецени доколко едно такова 

участие (в повече от един РИЦ) е целесъобразно от гледна точка на 

административния и финансовия ѝ капацитет. 

2. Моля запознайте се с разясненията на УО по въпрос № 14. 
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ли е участието на подобна неправителсктвена организация в повече от едно 

обединение в един от районите за планиране на територията на страната? 

 

Въпрос 2.  

Във връзка с описаното на стр. 15 от Условия за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.027 „Създаване и 

развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ условие, както 

следва: 

 

"...към минималния брой юридически лица, се допуска и участието на едно 

юридическо лице , 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...“  

 

Моля да дадете отговор на въпроса дали е допустимо такова юридическо 

лице, което ще започне да осъществява икономическа/производствена 

дейност в района на ниво NUTS 2 на РИЦ, до тогава да развива основната си 

дейност в BG411 област София (столица), при условие, че същият район е 

изключен от допустимия териториален обхват? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


