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Дата на разясненията от УО: 25 януари 2017 г.
36. 16.01.2017 г.

Здравейте,
Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в
България“, моля за Вашето разяснение по Критериите в Методологията за
категоризиране на клъстери.

Кандидатите следва да отговарят на критериите за категоризиране преди датата
на обявяване на процедурата. В този смисъл, промени в дейностите по
сътрудничество между членовете на клъстера извършени след датата на
обявяване на процедурата (12.12.2016 г.) няма да бъдат взети предвид при
извършване на категоризирането.

Ако някои от дейностите, по т. 1, I. „Сътрудничество между членовете на
клъстера“ са извършени в периода, след отваряне на процедурата 12.
Декември 2016 г., но преди подаване на Заявление за категоризиране на
клъстер по образец (Приложение Б1) към ИАНМСП до 30 януари 2017 г.
ще се вземат ли под Внимание и респективно ще бъдат ли присъдени
точки за същите.
Благодаря предварително!
С Уважение,

37. 16.01.2017 г.

Подател: Ст. Димитрова
Ел. поща: dimitrova.std@gmail.com
Здравейте,
Имам следния въпрос във връзка с процедурата за клъстерите.
Клъстерът е регистриран като ЮЛНЦ в частна полза. В устава е записано,
че членовете са редовни и почетни членове. Редовните членове участват в
Общото събрание, а почетните членове имат право да дават предложения
на Общото събрание, но нямат право на глас. В тази връзка и във връзка с
казаното от вас по време на информационния ден в гр. София, че
асоциираните членове няма да се разглеждат по отношение на правилото,
че 50% от членовете на клъстера следва да са МСП в изброените в
насоките сектори, имам следния въпрос:
1) Ако почетен член е университет, то ще бъде ли счетено, че в клъстера
има член-университет и съответно ще бъдат ли присъдени точките за това?

Наличието на асоциирани/почетни членове в даден клъстер-кандидат няма да
бъде взето предвид при преценката на изпълнението на критериите за
категоризиране.
Наличието на асоциирани/почетни членове в даден клъстер-кандидат, които
представляват висше учебно заведение или научно-изследователска организация,
ще бъде взето предвид само при определяне на съответствието на клъстеракандидат с минималните изисквания за категоризирането му като развиващ се
или развит клъстер (стр.18, букви б) и в) от Приложение Б).
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2) При броя на организациите, влизащи в клъстера, ще бъдат ли взети
предвид и почетните членове или единствено редовните членове?
Предварително благодаря за отговора.
Поздрави,

38. 16.01.2017 г.

Подател: Р. Кирилова
Ел. поща: rosi_kirilova85@abv.bg
Здравейте,
Моля да уточните, следното:
В Приложение И /
II.1 Критерии за техническа и финансова оценка на клъстери в начален
етап на развитие - I.2 . ,
II.2 Критерии за техническа и финансова оценка на развиващи се и
развити клъстери - II.,

Критериите и методологията за оценка на проектни предложения (Приложение
И) не съдържат изискване, подобно на това в Методологията за категоризиране
(Приложение Б). В конкретния случай (при клъстер, регистриран през 2016 г.),
данните на фирмите членове на клъстера за 2015 г. ще бъдат взети предвид при
извършване на оценката по посочените критерии.

По отношение оценката на критериите включени в "Характеристики на
фирмите членове на клъстера, развиващи своята основна икономическа
дейност в секторите на НСНМСП",
Ще се вземат ли предвид данните на членовете на клъстера за 2015г.
за оценка по посочените по-горе критерии, ако той е регистриран през
2016 г., с оглед аналогията по отношение на Забележка №10 от
Приложение Б "Методология за категоризиране на клъстери по
процедура", че е "Приложимо, в случай че фирмите са били членове на
клъстера през 2014 г. и 2015 г."?
Поздрави,

39. 17.01.2017 г.

Подател: Стоян Динев
Ел. поща: bizconsult.bg@gmail.com
Здравейте,
Във връзка с кандидатстването по процедура BG16RFOP002-2.009
„Развитие на клъстери в България“, имам следните въпроси:

Наличието на асоциирани членове в даден клъстер-кандидат няма да бъде взето
предвид при извършване на категоризирането и оценката на проектните
предложения.
Наличието на асоциирани/почетни членове в даден клъстер-кандидат, които
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В сдружението кандидат членовете се разделят на пълноправни и
асоциирани. В оценката на клъстера и двата ли типа членове ще бъдат
разглеждани? Асоциираните членове ще се включват ли в „броя членове“
и ще се оценяват ли и техните икономически показатели и КИД?

представляват висше учебно заведение или научно-изследователска организация,
ще бъде взето предвид само при определяне на съответствието на клъстеракандидат с минималните изисквания за категоризирането му като развиващ се
или развит клъстер (стр.18, букви б) и в) от Приложение Б).

Подател: Симеон Йондев
Ел. поща: simo_yondi@abv.bg
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕНЕВА,
При разглеждане и съпоставка съдържанието на документите за
кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
по
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентоспособност" 2014-2020 Процедура на подбор на проекти
BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България", а именно: 1)
Условия за кандидатстване, 2) Методология за категоризиране на клъстери
по процедура BG 16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България'*
(Приложение Б) и 3) Приложение X „1. Използвани съкращения'',
откриваме следните противоречия касаещи критерии за допустимост на
кандидатите и по конкретно изискванията посочени за клъстери
юридически лица регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ.
Съгласно Приложение X ,,Използвани съкращения" е записано следното
определение на Клъстер - Обединение на юридически лица и/ши еднолични
търговци, регистрирано съгласно ТЗ или ЗЮЛНЦ, което може също да
включва университети, научно-изследователски организации и/ши
общински и държавни органи, неправителствени организации и физически
лица от определен сектор ши регион, имащи общи икономически интереси
и/ши обхващащи последователни нива във веригата на производство и
реализация
на
стоки
и
услуги,
с
цел
увеличаване
на
конкурентоспособността. бизнес развитието, административния
капацитет и научноизследователския потенциал на членовете на
обединението и на обединението като цяло.
Съгласно цитираното определение, допустими са сдружения и фондации,
регистрирани по ЗЮЛНЦ - такива осъществяване на дейност в частна и в
обществена полза.
В „Условията за кандидатстване" - в т.11. Допустими кандидати: 11.1

Разглеждайки юридическите лица с нестопанска цел следва да отбележим, че
водещи при определянето на една организация в частна или обществена полза са
резултатите от нейната дейност, които се цели да бъдат постигнати. Когато
стремежът е резултатите от дейността да подпомогне тесен кръг от лица,
свеждащ се до учредителите, членовете, членовете на органи на ЮЛНЦ,
организацията следва да се определи в частна полза. Когато, обаче,
организацията в преследване на своите цели, чрез дейността си се стреми да
постигне резултати, които са в полза на неограничен брой субекти и на практика
на цялото общество, тя може да се определи като организация в обществена
полза.
Определянето в обществена полза води и до създаването на особени отношения
между ЮЛНЦ и държавата. На първо място, ЮЛНЦ трябва да преследват една
или няколко от специфичните общественополезни цели, посочени в чл.38 (1) от
ЗЮЛНЦ (развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското
общество, подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата,
нуждаещи се от грижи и т.н), които се различават от целите на процедура
„Развитие на клъстерите в България“, а именно: предоставяне на подкрепа за
коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и
интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на
конкурентоспособността и бизнес развитието. На следващо място, над
общополезните дейности се осъществява обществен контрол посредством
годишния доклад за дейността и финансовия отчет, които са публични и се
публикуват на страницата на Централния регистър към Министерство на
правосъдието. Чрез осъществяване на ежегоден и текущ контрол върху дейността
на организациите в обществена полза се гарантира, че те използват имуществото
си за постигане на декларираните общественополезни цели, като спазват
изискванията на ЗЮЛНЦ, което не е свързано с постигането на цели по
оперативната програма и в частност по процедура „Развитие на клъстерите в
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Критерии за допустимост на кандидатите е посочено, че :

България“.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само
кандидати, които са обединения под формата на:

От друга страна, съгласно определението за клъстер (Приложение Х „Използвани
съкращения и основни дефиниции“ към Условията за кандидатстване) клъстер е:
„Обединение на юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирано
съгласно ТЗ или ЗЮЛНЦ, което може също да включва университети, научноизследователски организации и/или общински и държавни органи,
неправителствени организации и физически лица от определен сектор или
регион, имащи общи икономически интереси и/или обхващащи последователни
нива във веригата на производство и реализация на стоки и услуги, с цел
увеличаване на конкурентоспособността, бизнес развитието, административния
капацитет и научно-изследователския потенциал на членовете на обединението и
на обединението като цяло“. С оглед специфичните цели на дружествата по
смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, oсъществявяващи
дейност в обществена полза, същите не биха отговорили на определението за
клъстер, тъй като основната им цел е постигане на декларираните
общественополезни цели при решаването на общественозначими проблеми, и не
води до конкретни ползи за фирмите участници в клъстера като повишаване на
конкурентоспособността, достъп до външни пазари и т.н.

• 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;
ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура,
сдруженията по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
следва да осъществявяват дейност в частна полза съгласно Г лава втора.
Раздел 1 от същия закон.
В посочените критерии за допустимост е налице неправилно приложение на
ЗЮЛНЦ. в следствие на което органът е съставил неясни критерии в
противоречие на законовите разпоредби, а именно:
с оглед въведеното в Приложение X „I. Използвани съкращения"
определение за клъстер следва извода, че допустими кандидати са сдружения
и фондациите, осъществяващи дейност в частна и в обществена полза.
Предвид това. неправилно и в нарушение на разпоредбите на закона са
изключени сдружения осъществяващи дейност в обществена полза и
фондациите;
налице е съществено противоречие между посочения от органа
критерий за допустимост - сдруженията по смисъла на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел осъществяващи дейност в частна
полза съгласно Глава втора. Раздел / от същия закон". Съгласно ЗЮЛНЦ в
Глава втора. Раздел I регламентира реда за учредяване на сдруженията,
управлението, членството и прекратяването. В посочената глава не се съдържа
регламентация относно осъществяване на дейност в частна полза.
Регламентирането относно самоопределянето на организациите за
осъществяване на дейност в обществена или в частна полза е в Глава първа.
Общи разпоредби, чл.2, ал1 от ЗЮЛНЦ .
Следователно, съгласно критериите за допустимост посочени от органа (Глава
втора. Раздел I от ЗЮЛНЦ) допустими кандидати са както и сдружения,

С оглед целите на ОПИК и източника, чрез който се финансира, следва да се
отбележат и режимите помощ, чрез които се предоставя безвъзмездната
финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в
България”:
- Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18
декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“,
- Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) №
651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории
помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от
Договора (OB L 187/26.06.2014). Допустими за подкрепа по режим Регионална
инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 са
проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на
първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:
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осъществяващи дейност в частна полза, така и сдружения в обществена полза.

− създаване на нов стопански обект, или

Считаме, че опасения за евентуално, бъдещо и несигурно неприемане на
разходите е крайно незадоволителен аргумент за недопустимост по
процедурата на СНЦ в обществена полза.

− разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, или

Предвид съществените пропуски и противоречия в методологията относно
допустимостта на кандидатите в процедурата. Ви молим същата да бъде
преразгледана и коригирана в съответствие със законовите разпоредби.

− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански
обект.

С оглед кратките срокове предлагаме да се организира съвместна среща
дискусия през периода 16-18 януари 2017.

Правната характеристика на сдруженията в обществена полза не предполагат
възможност за прилагането и изпълнението на тези изисквания.

Подател: Петко Георгиев
Ел. поща: office@ictc-burgas.org

41. 18.01.2017 г.

Здравейте,
В приложения документ т 3. "Профил на членовете на клъстера" как се
попълва?
С конкретни данни или се маркира някоя от изброените възможности >
12%, или >10 <12% и т.н,....
Подател: Росица Славчева
Ел. поща: info@jupiterholding.bg

42. 18.01.2017 г.

− диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са
били произвеждани до момента в стопанския обект, или

Здравейте,

ЗЮЛНЦ регламентира урежда учредяването, регистрацията, устройството,
дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел.
Систематичен преглед на закона показва, че глава първа касае общи разпоредби,
глава втора видовете ЮЛНЦ (раздел I регламентира дейността на сдруженията,
раздел II на фондациите), а глава трета: юридически лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност. С оглед изложеното и липсата на отделна глава и
раздел посветен на ЮЛНЦ в частна полза в цитираното определение са уточнени
допустимите кандидати, които следва да са осъществяващи дейност в частна
полза. Тези ЮЛНЦ систематично попадат и съответно следва да спазват
уредбата относно учредяване, съдържание на устав, членски права и задължения,
органи, общо събрание, вземане на решения, заседания на управителния съвет и
др. налични именно в глава втора, раздел I от ЗЮЛНЦ.
При попълване на Заявлението за категоризиране е препоръчително да се
посочват конкретните данни за всеки от критериите от раздел IV „Резултати на
фирмите членове на клъстера“ от Методологията за категоризиране на клъстери.
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно съответствието с
даден критерий за категоризиране и присъждането на определен брой точки ще
бъде взето от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия, която ще разполага с цялата специфична информация, необходима
за определяне на степента на развитие на даден клъстер и също ще извърши
необходимите изчисления..
Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях
(вкл. Методология за категоризиране на клъстери) по процедурата са
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Бихте ли ни изпратили методиката за оценка на предложенията по този
прием?

публикувани
на
интернет
страницата
на
Управляващия
орган
(http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2009-razvitie-na-klsteri-v-blgariya),
на
Единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС
(http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-20142020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya/item/16210-bg16rfop002-2-009razvitie-na-klasteri-v-balgariya) и в Информационната система за управление и
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020
(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6dd3c596-562c-414f-939c81e7492eb378).

Подател: Евгени Савчев
Ел. поща: aair.savchev@gmail.com

43. 18.01.2017 г.

Във връзка с номерацията в Приложение Б1, т. 3 като номер се повтаря два
пъти:
3. Основни данни на членовете на клъстера (този раздел следва да се
попълни поотделно за всяко предприятие/организация член на клъстера)
3. Профил на членовете на клъстера – като по втората т. 3 има
ограничение не повече от 10 000 символа.

При попълване на т. 3 „Основни данни за членовете на клъстера“ от Заявлението
за категоризиране следва да имате предвид, че разделът/таблицата трябва да се
попълни поотделно за всяко предприятие/организация член на клъстера.
По отношение на максималния брой символи следва да имате предвид, че той е
препоръчителен и се отнася за съответния раздел като цяло (Вариант 2 от
запитването - общо в една таблица за всички членове).

Въпрос: Как следва да попълним таблицата от втората т. 3.:
Вариант 1) отделна таблица за всеки член с ограничение до 10 000
символа на организация
Напр.
3. Основни данни за членовете на клъстера (този раздел следва да се
попълни поотделно за всяко предприятие/организация член на клъстера)
Пълно наименование на организацията

Фирма А

Съкращение на наименованието
(ако е приложимо)
Правен статут
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ЕИК (БУЛСТАТ)
Дата на регистрация
Седалище и адрес на управление
Адрес за кореспонденция
Телефонен номер и код на населеното място
Номер на факс и код на населеното място
Електронен адрес
Интернет страница (ако е приложимо)
Лице за контакти
Електронен адрес на лицето за контакти
Лице/а с право да представлява/т организацията
Код по КИД-2008 на основната
организацията (ако е приложимо)

дейност

на

3. Профил на членовете на клъстера
Представете кратък профил на организациите членове на клъстера.
Включете кратка информация за всеки от критериите за
категоризиране, съгласно Раздели IV и V от Методологията за
категоризиране на клъстери - Приложение Б (не повече от 10 000
символа)
Фирма А – до 10 000 символа
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3. Основни данни за членовете на клъстера (този раздел следва да се
попълни поотделно за всяко предприятие/организация член на клъстера)
Фирма Б

Пълно наименование на организацията
Съкращение на наименованието
(ако е приложимо)
Правен статут
ЕИК (БУЛСТАТ)
Дата на регистрация
Седалище и адрес на управление
Адрес за кореспонденция
Телефонен номер и код на населеното място
Номер на факс и код на населеното място
Електронен адрес
Интернет страница (ако е приложимо)
Лице за контакти
Електронен адрес на лицето за контакти
Лице/а с право да представлява/т организацията
Код по КИД-2008 на основната
организацията (ако е приложимо)

дейност

на

3. Профил на членовете на клъстера
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Представете кратък профил на организациите членове на клъстера.
Включете кратка информация за всеки от критериите за
категоризиране, съгласно Раздели IV и V от Методологията за
категоризиране на клъстери - Приложение Б (не повече от 10 000
символа)
Фирма Б – до 10 000 символа
и т.н.
или
Вариант 2) общо в една таблица с ограничение до 10 000 символа за
всички членове
Напр.
3. Профил на членовете на клъстера
Представете кратък профил на организациите членове на клъстера.
Включете кратка информация за всеки от критериите за
категоризиране, съгласно Раздели IV и V от Методологията за
категоризиране на клъстери - Приложение Б (не повече от 10 000
символа)
Фирма А - ……..
Фирма Б - ……..
Организация В - ………………
………. и т.н.
общо до 10 000 символа

44. 18.01.2017 г.

Подател: Н. Христова
Ел. поща: neh11@mail.bg
Във връзка с обявената процедура на подбор на проекти: №
BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, моля за следните
разяснения:

1. Наличието на асоциирани членове в даден клъстер-кандидат няма да бъде
взето предвид при извършване на категоризирането и оценката на проектните
предложения, вкл. по посочения в запитването Ви критерий за допустимост. В
този смисъл, документите по букви к/, л/, м/ и н/ не следва да се представят по

1. Практика е юридическите лица с нестопанска цел да формулират в
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уставите си допустимост на редовни и асоциирани членове, като
последните нямат право на глас в Общото събрание и не участват във
вземането на решения. В Условията за кандидатстване, както и в
Методологията за категоризиране на клъстерите, този аспект не е засегнат.
В тази връзка, моля да уточните изискуемите по букви к/, л/, м/ и н/
документи, т.е. ОПР, баланс, отчет за заетите лица и справка за
нетекущите активи Методологията, дали важат само за редовните членове.
Също така в Условията за кандидатстване, по отношение Допустимост на
кандидатите, моля да уточните дали изискването „минимум 50% от броя
на участващите в клъстера юридически лица и/или еднолични търговци...“
на стр. 17, ще се прилага само за редовните членове.

отношение на асоциираните членове.

2. Към настоящото писмо прилагаме скрийншот на подготвените от нас
документи за категоризация на клъстера. Съгласно Методологията за
категоризиране на клъстерите, „Подаването на документите от а/ до х/
се извършва изцяло по електронен път чрез изпращане на e-mail до
ИАНМСП. Електронното съобщение се изпраща на e-mail адрес:
opic@sme.government.bg В Тема (Subject) на електронното съобщение
трябва да бъде изписано на кирилица: „Документи за категоризиране на
клъстер“. При изпращането им на ИАНМСП документите следва да
бъдат компресирани/архивирани в отделна папка (формат .7z, .zip, .rar),
като размерът на файла не следва да надвишава 15 МВ.“ От скрийншот-а
ясно се вижда, че изискуемите документи за категоризация съставляват 74
папки или 550 мегабайта, което означава, че за да спазим изискванията,
трябва да изпратим около 50 имейла до ИАНМСП. Това не е единичен
случай, тъй като изискуемите документи са еднакви за всички клъстери.
Нека да предположим, че 100 клъстера ще изпращат документи за
кандидатстване, което означава 5 000 имейла, които вероятно ще бъдат
изпращани в последния ден на крайния срок за подаване на документи, а
именно 30.01.2017г. Това поставя на риск както имейл акаунта на
ИАНМСП, така и на изпращачите, а в последствие - и самото
кандидатстване. Поради това, моля да обмислите и анонсирате допустим
вариант с изпращане на линк за сваляне на цялата документация
(например чрез http://tranzit.dir.bg/, https://wetransfer.com/ или други
подобни ) или качване в облачни папки.

2. При изпращането им на ИАНМСП документите за категоризиране следва да
бъдат компресирани/архивирани в отделна папка (формат .7z, .zip, .rar), като
размерът на файла не следва да надвишава 15 МВ. При необходимост е
допустимо изпращането на повече от една компресирана/архивирана папка с
посочения размер на файла.
Препоръчително е кандидатите да използват програми за намаляване (resize)
размера на изпращаните файлове, за да отговорят на посочените изисквания. В
допълнение, експертите на ИАНМСП ангажирани с приема на документи ще
изпратят електронно съобщение потвърждаващо получаването на определен
брой електронни съобщения от всеки подател на заявление за категоризиране и
по този начин ще бъде удостоверено получаването на всички изпратени файлове.
3. Документите, доказващи наличието на управленски опит на ръководителя на
клъстера в управление на клъстери/други обединения от юридически
лица/юридически лица включват трудова книжка, служебна книжка, трудов
договор, граждански договор, референции от работодател или други приложими
документи, издавани от съответния работодател/организация, т.е. с документите,
посочени в т. 3, буква й/ от Методологията за категоризиране на клъстери, се
удостоверява съответния управленски опит на ръководителя на клъстера.
В случаите, когато информацията за статута на обединението (чрез което се
доказва наличие на управленски опит на ръководителя на клъстера-кандидат в
управление на клъстери/други обединения от юридически лица) е публична,
следва да бъде посочен източника на проверка, който да се използва, за да се
удостовери, че съответното юридическо лице е обединение. Когато такава
публична информация не е налична, се прилага устав или друг официален
документ, от който да е видна формата на обединението. В този смисъл
документите, посочени в т. 3, буква х/ от Методологията за категоризиране на
клъстери, са приложими единствено в случаите, когато се доказва управленски
опит на ръководителя на клъстера в обединение и информацията за формата на
обединението не е публична. С документите по буква х/ от методологията се
удостоверява, че посоченият управленски опит на ръководителя на клъстеракандидат е действително в управление на клъстери/други обединения от
юридически лица.
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3. От Методологията за категоризиране, буква „й/ Документи, доказващи
наличието на управленски опит на ръководителя на клъстера - трудова
книжка, служебна книжка, трудов договор, граждански договор,
референции от работодател или други приложими документи, издавани
от съответния работодател/организация.“, се дублира с изискването в
буква „х/ Устав или друг официален документ, от който да е видна
формата на обединението (приложимо в случаите, когато се доказва
управленски опит в обединение и информацията за неговата форма не е
публична)“. Моля за уточнение.

4. Източник на проверка по критерий „Самостоятелни и общи НИРД проекти“ от
Методологията за категоризиране на клъстери са договор/и (вкл. документ за
финално плащане), удостоверяващ/и самостоятелно/съвместно участие на
съответните членове на клъстера в НИРД проекти, от който/ които да са видни
броя на изпълнените НИРД проекти. Допълнително кандидатът може да приложи
Справка за научноизследователска и развойна дейност за потвържаване на
извършената научноизследователска и развойна дейност в рамките на проектите.

4. Съгласно изискване по буква „п/ Документи, доказващи самостоятелни
и общи НИРД проекти..“ и поради характера на Договорите за НИРД,
които засягат стоки / услуги, обект на авторско право, в нашия случай,
фирмите членове са подписали декларации за конфиценциалност и
неразпространение, тъй като контрагентите са големи автомобилни
производители като Даймлер, БМВ, Мерцедес и др. Ще бъдат ли признати
само справки за НИРД като документи?
5. Ако клъстера е изпълнил проект по предходна процедура, който е
включвал дейности по Компонент 1, допустимо ли кандидатстването по
този компонент в настоящата процедура за нови позиции в
админитративното тяло, които са необходими за дейността на клъстера?
Предварително благодаря за отговорите!
С уважение,
Любомир Станиславов

45. 18.01.2017 г.

Подател: Диляна Стоянова
Ел. поща: dilyana.stoyanova@automotive.bg
Здравейте,
1. На 7 въпрос по процедурата сте отговорили, че:
3. Под „ръководител на клъстера“ следва да се разбира лицето, което е
определено да изпълнява тези функции в съответния документ (устав или
друг приложим учредителен документ, удостоверение за актуално

В случай че членовете на клъстера са поели ангажимент за конфиденциалност от
съответния документ, чрез който се удостоверява самостоятелно/съвместно
участие на съответните членове на клъстера в НИРД проекти, могат да се заличат
частите, съдържащи информацията, която е обект на поетия ангажимент за
конфиденциалност. Въпреки това, следва да имате предвид, че предоставеният
документ трябва да съдържа достатъчно информация, чрез която да се
удостовериява самостоятелно/съвместно участие на съответните членове на
клъстера в НИРД проекти.
5. Разходите за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на
работодателя) на персонала на административното тяло на клъстера по
настоящата процедура са недопустими за кандидати, които имат приключили
(няма да се взимат предвид прекратените договори) договори за безвъзмездна
помощ по процедури BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите
в България" и BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в
България" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007–2013, по които са били финансирани разходи за
възнаграждения на персонала на административното тяло на клъстера,.
Посоченото ограничение е в сила без значение от характеристиките на работните
позиции в административното тяло на клъстера.

1. Документите, доказващи наличието на управленски опит на ръководителя на
клъстера са посочени в т. 3 „Необходими документи“, буква й/ от Методологията
за категоризиране и включват трудова книжка, служебна книжка, трудов
договор, граждански договор, референции от работодател или други приложими
документи, издавани от съответния работодател/организация.
Следва да имате предвид, че под „ръководител на клъстера“ се разбира лицето,
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състояние на кандидата, издадено от съответния съд, договор за
управление и контрол и т.н.). Допълнително, за доказване на управленския
опит на ръководителя на клъстера по критерий „Управленски капацитет на
клъстера“ от Методологията за категоризиране на клъстери е необходимо,
освен ръководителят да е определен като такъв в съответния документ, и
да бъдат представени трудова книжка, служебна книжка, трудов договор,
издавани от съответния работодател/обединение.
Масовата практика в България, а и в чужбина в работата на НПО да е до
голяма степен доброволна в името на обща цел. Т.е. клъстерните
сдружения са обединения на организации, които наемат свой персонал и
извършват някаква основна стопанска дейност, а с цел подобряване
дейността и представянето си се сдружават и съвместно с партньори други
организации извършват общи инициативи. Тези сдружения се ръководят
от избрани управителен съвет или подобен орган, членовете на които
обикновено са мандатни и се избират от състава на членските
организации-т.е.тази позиция не е прието да е на трудов договор и няма
никакъв смисъл да е такава. Според отговорът на въпрос, Вие на практика
приемате, че клъстери, чийто УС не е назначен на трудов договор , макар
да работят много активно и от години, нямат ръководител?! Това по
смисъла на ЗЮЛНЦ не е възможно, тъй като организациите си имат
представител, МОЛ и т.н. Няма никаква обективна логика да се приемат
единствено трудови договори и трудови и служебни книжки за
доказателство по този критерии. Посочено е 'служебна книжка'-а
доколкото ми е известно държавен служител няма как да е назначен в
държавен/бюджетен клъстер?Моля да поясните и преразгледате това
изискване.

което е определено да изпълнява тези функции в съответния документ (устав или
друг приложим учредителен документ, удостоверение за актуално състояние на
кандидата, издадено от съответния съд, договор за управление и контрол и т.н.).
2. Моля, вижте разясненията на УО по Въпроси № 7, т. 1, 19 и 21, т. 1.

2. В отговор на въпрос 3 във връзка с т. 27 от Условията за
кандидатстване, т. А буква з)
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.
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Няма никакво основание да изисквате от клъстери работещи от години да
променят устава си с цел да включат текстове касаещи един 2годишен
проект, който може и да не бъде одобрен и реализиран. Уставът урежда
принципни общи положения в дейността на организацията и работата по
различни проекти и инициативи за дълъг неопределен период. Предполага
се,че се стимулират работещи клъстерни обединения ,а не такива
създадени за целите няма процедурата.Още повече изисквате документът
да е актуален преди старта на процедурата, което е просто абсурдно, тъй
като няма как да се промени устав на сдружение в съда с включване на
конкретна процедура преди обявяване на условията на тази процедура.
Всяка услуга по промяна през съда отнема поне 1-2 месеца.
Би следвало да е достатъчно тези обстоятелства да пояснени по принцип
при изпълнение на проекти с външно финансиране.
Поздрави,

46. 19.01.2017 г.

Подател: Стефанова
Ел. поща: intertimeit@gmail.com
Здравейте, опитвам се да намеря нужните документи за категоризиране, но
не успявам.
Бихте ли могли да ми кажете как става целия процес и какви документи са
нужни.
С Уважение:
Подател: Дилян Димитров
Ел. поща: dilian112293@gmail.com

Процесът на категоризиране предвижда диференциране на клъстерите в три
категории (клъстери в начален етап на развитие, развиващи се и развити
клъстери), 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.
Категоризирането ще бъде извършено от Изпълнителна агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Категоризирането следва да е
извършено преди подаване на проектното предложение пред УО.
Категоризирането ще бъде извършено на основата на критерии и документи,
описани подробно в Методология за категоризиране на клъстери (Приложение
Б). Крайният срок за подаване на документи пред ИАНМСП е 30.01.2017 г.
Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях
(вкл. Методология за категоризиране на клъстери) по процедурата са
публикувани
на
интернет
страницата
на
Управляващия
орган
(http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2009-razvitie-na-klsteri-v-blgariya),
на
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Единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС
(http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-20142020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya/item/16210-bg16rfop002-2-009razvitie-na-klasteri-v-balgariya) и в Информационната система за управление и
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020
(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6dd3c596-562c-414f-939c81e7492eb378).

47. 19.01.2017 г.

Здравейте,
Във връзка с публикувана процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на
клъстери в България“, имаме следните въпроси:

1. Публикации във Facebook няма да бъдат взети предвид при извършване на
оценката по посочения критерий, доколкото Facebook представлява социална
мрежа, а не електронна медия.

1. Във връзка с критерий 1.1. Наличие на поне 5 броя публикации и/или
интервюта и/или реклами в печатни и електронни медии и издания (раздел
I. Сътрудничество между членовете на клъстера, Методология за
категоризиране на клъстери - Приложение Б от Условията за
кандидатстване), моля да потвърдите, че публикации във Facebook ще се
приемат за публикации в електронни медии.

2. Моля, вижте разясненията на УО по въпрос № 16.1.

2. В случай че клъстера включва професионално училище и
професионална гимназия съгласно чл. 26 от Закона за народната просвета,
ще получи ли кандидатът точки по критерия – Членство на публична
институция (2 точки) (т. 5. Членове на клъстера, раздел II. Структура,
устойчивост и клъстерни членове, Методология за категоризиране на
клъстери - Приложение Б от Условията за кандидатстване)?

3. Източник на проверка по критерий „Самостоятелни и общи НИРД проекти“ от
Методологията за категоризиране на клъстери са договор/и (вкл. документ за
финално плащане), удостоверяващ/и самостоятелно/съвместно участие на
съответните членове на клъстера в НИРД проекти, от който/ които да са видни
броя на изпълнените НИРД проекти. Допълнително кандидатът може да приложи
Справка за научноизследователска и развойна дейност за потвържаване на
извършената научноизследователска и развойна дейност в рамките на проектите.

3. Съгласно Методологията за категоризиране на клъстери (Приложение Б
от Условията за кандидатстване – раздел V. Научно-изследователска и
развойна дейност на клъстера, т. 1. Самостоятелни и общи НИРД
проекти), ще бъде оценяван броя на изпълнените НИРД проекти на
фирмите в клъстера (самостоятелни или съвместни) като източник на
проверка е Справката за научноизследователска и развойна дейност и/или
Договор (вкл. документ за финално плащане), удостоверяващ
самостоятелно/ съвместно участие на съответните членове на клъстера в
НИРД проекти.
Тъй като в Справката за научноизследователска и развойна дейност няма
информация за броя на изпълнените НИРД проекти, а само за
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извършените разходи за НИРД, по какъв начин комисията ще осъществява
проверката по този критерий?
Подател: Силвия Митева
Ел. поща: silvia.miteva@bco.bg
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