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Дата на разясненията от УО: 28 декември 2016 г.
3.

15.12.2016 г.

Във връзка с т. 27 от Условията за кандидатстване, т. А буква з)
е поставено следното изискване:
„ВАЖНО: Документите по буква з/ следва да съдържат следните
реквизити:
целите на създаденото обединение;
правата и задълженията на участниците в клъстера във връзка с
изпълнението на дейностите, предлагани по проекта;
уредба, която гарантира вземането на решения относно дейността на
обединението.
В случай на клъстерно обединение, регистрирано по смисъла на Глава
втора, Раздел I от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, уставът
или друг приложим учредителен документ на сдружението следва да
включва задължително и следните обстоятелства:
задължение за придобиване на собствеността на активите при
изпълнение на проекта от страна на клъстерното обединение;
уреждане на солидарна отговорност между обединението кандидат и
отделните членове участници при неизпълнение или частично изпълнение
на проекта;
задължение при ликвидация да се прилагат правилата, предвидени в
Търговския закон за ликвидация на търговски дружества;
правото на собственост, включително правата на интелектуална и
индустриална собственост върху резултатите от изпълнението на проекта,
докладите и други документи, свързани с него, възникват за обединението
кандидат;
начина и тежестта при осигуряване на съфинансирането във връзка с
изпълнението на проекта, включително уреждане на реда за внасянето на
имуществени вноски в сдружението с цел осигуряване на
съфинансирането по проекта;
начина на разпределяне на дейностите по проекта между членовете
на обединението, т.е. дейностите, които ще изпълнява всеки член на
обединението…“

1. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не съдържат исикване
посочените реквизити да фигурират в учредителните документи на членовете на
клъстера.
2. Посоченият реквизит следва да е във връзка с изпълнението на дейностите по
конкретния проект по настоящата процедура.
3. Съгласно Условията за кандидатстване, при сключване на административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в случай на
сдружение по смисъла на Глава втора, Раздел I от ЗЮЛНЦ, уставът или друг
приложим учредителен документ на сдружението следва да включва
задължително посочените обстоятелства.
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.
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След т. А буква й) има следната забележка:
„ВАЖНО: Преди сключване на административния договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще
извършва проверка по същество на декларираната от одобрените
кандидати категория на микро, малко или средно предприятие. В тази
връзка от кандидата ще се изискат: Декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и
документите по точки ж/, з/, и/ и й/ на всички предприятия, участващи
в структурата на клъстера-кандидат. Декларация по чл. 3 и чл. 4 от
ЗМСП се представя и от кандидата преди сключване на административния
договор за безвъзмездна финансова помощ при наличие на настъпили
промени в декларираните обстоятелства на етап кандидатстване.“
Ясно е, че обединенията и предприятията имат своите учредителни
документи, които отразяват разпределението на капитала за периода за
който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, НО те не са и е
невъзможно да бъдат специфични до степен, до която да отразяват
описаните в т. 27 от Условията за кандидатстване, т. А буква з) реквизити
и обстоятелства относно конкретен проект.
1.
В тази връзка – трябва ли гореописаните реквизити и обстоятелства
да фигурират в учредителните документи на членовете на клъстера
(търговски дружества, висши учебни заведения и др.) (както е посочено на
стр. 68 от Условията за кандидатстване)?
2.
Трябва ли реквизита „правата и задълженията на участниците в
клъстера във връзка с изпълнението на дейностите, предлагани по
проекта“ да бъде в конкретика за проект по процедура BG16RFOP0022.009 „Развитие на клъстери в България“ или може да бъде от по-общо
естество във връзка с изпълнение на проекти по принцип, тъй като
клъстерните обединения се създават с дългосрочни цели и реализиране на
различни проекти?
3.
В случай на клъстерно обединение, регистрирано по смисъла на
Глава втора, Раздел I от Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
трябва ли гореописаните обстоятелства да фигурират в Устава на клъстера
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кандидат или ще приемете, че същите ангажименти са поети с друг
документ, различен от Устав, който документ е съставен след учредяване
(регистриране) на клъстера кандидат?
3.1.Ще се приеме ли нарочно Решение на Общото Събрание на членовете
на клъстера кандидат (рег. по смисъла на глава втора, Раздел І от ЗЮЛНЦ)
или нарочно Споразумение/Меморандум, сключен между членовете на
клъстера кандидат, в конкретика за проект по процедура BG16RFOP0022.009 „Развитие на клъстери в България“, за такъв документ? Ако не –
моля дайте пример?
4.
В зависимост от отговорите на Въпроси 1 и 2, във връзка с другото
пояснение, 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“ означава ли, че тези обстоятелства трябва да фигурират в
учредителните документи на етап категоризиране на обединението, или
това може да бъде изпълнено и на следващ етап – след подаване на
проектното предложение, след одобрение и преди получаване на покана за
подписване на Договор?

4.

16.12.2016 г.

Подател: Н. Христова
Ел. поща: neh11@mail.bg
Уважаеми УО на ОПИК 2014-2020,
моля, за отговор на следните въпроси:
1. Допустим ли е по настоящата процедура клъстер, за който са в сила
едновременно следните обстоятелства, в реда в който са изброени:
o Клъстер, създаден като обединение по смисъла на Закона за
задълженията и договорите преди датата на обявяване на процедурата.
o Клъстер, който променя състава си (нови членове/участници) в
периода от обявяване на процедурата до подаване на документите за
категоризация.
o Клъстер, който до датата на подаване на заявлението за категоризиране

1. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати,
които са обединения под формата на:
• клъстери, регистрирани като сдружения по смисъла на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла на законодателството
на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
• клъстери - юридически лица, регистрирани по Търговския закон или
еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на
Европейското икономическо пространство.
Клъстери, създадени като обединения - дружества по смисъла на Закона за
задълженията и договорите са допустими по процедурата само и единствено,
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регистрира клъстерно обединение (с идентични членове/участници)
под една от изискуемите две правни форми.
2. Допустим кандидат ли е ООД, регистрирано преди датата на обявяване
на процедурата, което след тази дата и преди да подаде заявление за
категоризация, променя състава на съдружниците в него? По какви
признаци различавате, че едно ООД е клъстер, достатъчно ли е, че то се
обявява за клъстер ?
3. Каква декларация за неактивност, подадена към НСИ (т.11.2. от
критериите за оценка), трябва да представи регистрирано през 2016 г.
дружество – това е кандидат, който няма приключена финансова 2015 г.,
но и не трябва да подава нищо за нея през 2016 г. Същият въпрос е за
декларацията в т. 12.2 от критериите за оценка.
4. За целите на настоящата процедура под „клъстер“ следва да се разбира
обединение, което може да включва и физически лица. Допълнително
допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само
кандидати - клъстери, които могат да включват различни участници, но не
и физически лица. Моля обяснете думата „могат“ означава че имат право
да включват изброените участници или че не могат да се включват други,
освен изброените. Допустими ли са клъстери, в които участват и
физически лица? Ако отговорът е „ДА“, моля отговорете:
o Броят ли се и физическите лица, членове на клъстера при критерия за
оценка „Брой членове на клъстера“?
o По критерия за регионално приоритизиране вземат ли се в предвид
всички членове на клъстера – физически и юридически лица и ако
отговорът е „ДА“ , как се определя за физическите лица членовете на
клъстера-кандидат, че са регистрирани (имат седалище) на
територията на СЗР? Същият въпрос задаваме и за критерия за
регионална концентрация на клъстера.
Подател: Петър Христов
Ел. поща: hristov@consultant.com

Разяснения от УО
когато в периода от датата на обявяване на процедурата до датата на подаване на
заявлението за категоризиране регистрират клъстерно обединение под една от
посочените по-горе две правни форми. Членовете/участниците в новото
клъстерно обединение следва задължително 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.
За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите
следва да са създадени, регистрирани (вписани/оповестени в съответния
регистър) като обединения преди датата на обявяване на процедурата. В случай
на вече създадено преди датата на обявяване на процедурата клъстерно
обединение под формата на дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД, кандидатите
следва да са регистрирани (вписани/оповестени в съответния регистър) като
юридически лица, регистрирани по ТЗ или ЗЮЛНЦ в периода от датата на
обявяване на процедурата до датата на подаване на заявлението за
категоризиране.
Следва да имате предвид, че кандидатите следва да отговарят на критериите за
категоризиране преди датата на обявяване на процедурата. В случай на
клъстерно обединение, създадено като дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД и
регистрирано като обединение под една от двете допустими по процедурата
правни форми в периода от датата на обявяване на процедурата до датата на
подаване на заявлението за категоризиране, оценката по посочените критерии ще
бъде извършена спрямо документите представени по отношение на дружеството,
регистрирано съгласно чл. 357 от ЗЗД. В допълнение, преценката по отношение
критериите за техническа и финансова оценка ще бъде извършвана към датата на
обявяване на процедурата, 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 този смисъл, 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.
2. Както е посочено в т. 1 по-горе, една от допустимите правни форми на
обединяване е съгласно Търговския закон. Кандидатите следва да отговарят на
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критериите за категоризиране преди датата на обявяване на процедурата.
Следва да имате предвид, че процесът на категоризиране предвижда
диференциране на клъстерите в три категории според степента им на развитие и
конкретните нужди, въз основа на което да се определят допустимите за
финансиране дейности (компоненти) по настоящата процедура, както и
предназначението на тези средства за подпомагане и развитие на съответната
категория клъстери.
В допълнение, моля запознайте се с определението за клъстер и информацията в
представената обосновка в т. 6 от Условията за кандидатстване.
3. По отношение на клъстери, които нямат приключена финансова 2015 г. (т.е.
регистрирани през 2016 г.) или не са осъществявали дейност през 2015 г.,
съответствието с изискването ще бъде извършено съобразно кода на основна
дейност, вписан в Търговския регистър/Регистър БУЛСТАТ към датата на
кандидатстване. Неосъществяването на дейност през 2015 г. следва да се
удостовери чрез представяне на Декларация за неактивност, подадена към НСИ,
т.е. декларацията се изисква единствено от втората група клъстери.
4. Включването на физически лица в клъстера е по преценка на кандидата, но
тези лица няма да бъдат взети предвид при извършване на оценката на
проектното предложение, с изключение на еднолични търговци, регистрирани по
Търговския закон.

5.

16.12.2016 г.

Здравейте!
Един въпрос по процедура за подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.009
„Развитие на клъстери в България“:
1. В т.11 от условията за кандидатстване е записано, че клъстерите
създадени като обединения по ЗЗД, трябва да се регистрират като
клъстерно обединение в една от двете форми с идентични
членове/участници – може ли 2 уточнения:
- идентичните членове да са както е създадено или към момента?
- към момента има нови членове, но те не са отразени в Булстат

В случай на клъстерно обединение, създадено като дружество съгласно чл. 357 от
ЗЗД и регистрирано като обединение под една от двете допустими по
процедурата правни форми в периода от датата на обявяване на процедурата до
датата на подаване на заявлението за категоризиране, членовете/участниците в
новото
обединение
следва
задължително
да
са
идентични
на
членовете/участниците в дружеството съгласно чл. 357 от ЗЗД преди датата на
обявяване на процедурата.
Източник на проверка по отношение на членския състав на клъстера са следните
документи: устав, дружествен договор, решение на съответния орган,
регистрация и др.; удостоверение за актуално състояние; протоколи/решения от
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регистъра – може ли при новата регистрация да бъдат включени?

заседания на ОС/УС, от които е виден членския състав на клъстера, вкл. от
заседания, на които са приети нови членове или изключени стари членове.

Подател: Ангелин Бахчеванов
Ел. поща: gs-mbox@gelesoft.com

В допълнение, моля вижте разяснението на УО по Въпрос № 4, т. 1.
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