
    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ 

ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“ 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от УО 

Дата на разясненията от УО: 19 ноември 2019 г. 

25. 09.11.2019 Въпрос 1:  

В условията за кандидатстване е записано следното изискване: 

В т.11. Допустими кандидати, т. 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите, 

ВАЖНО: „Юридическите лица (членове на РИЦ) регистрирани по 

Търговския закон не трябва да са свързани предприятия по смисъла на чл. 3 

и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).“ 

От така формулираното изискване следва, че всяко едно от предприятията 

членове на РИЦ не следва да е свързано предприятия не само с 

предприятията членове на РИЦ, но и не следва да са свързано предприятия с 

други предприятия извън обединението РИЦ. 

Същевременно, отговор на въпрос №12 от 17.10.2019г. Управляващият 

орган уточнява следното:  

Изискванията, посочени в Условията за кандидатстване по процедурата 

поставят ограниченото юридическите лица (членове на РИЦ) 

регистрирани по Търговския закон да не са свързани помежду си 

предприятия по смисъла на чл.3 и чл. 4 от Закона за малките и средни 

предприятия (ЗМСП). 

 

Моля да уточните следното:  

1.1. Допустимо ли е юридическите лица (членове на РИЦ) регистрирани по 

Търговския закон да са свързани предприятия с предприятия, които не 

са членове на РИЦ?  

1.2. Допустимо ли е юридическите лица (членове на РИЦ) регистрирани по 

Търговския закон да са предприятия партньори (по смисъла на на чл.3 и 

чл. 4 от ЗМСП) с предприятия , които не са членове на РИЦ?  

1.3. Допустимо ли е, юридическите лица (членове на РИЦ) регистрирани по 

Търговския закон да са предприятия партньори (по смисъла на на чл.3 и 

чл. 4 от ЗМСП) с предприятия , които са членове на РИЦ?  

1.4. Към кой момент следва предприятията членове на РИЦ да отговарят на 

изискването да не са свързани предприятия – към дата на създаването 

на РИЦ или към друг момент?  

1.5. Кои са източниците на проверка, които ще бъдат използвани за 

доказване на обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП за предприятията 

членове на РИЦ на етап сключване на договор за безвъзмездна 

1.1 и 1.2 Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят 

ограничение юридическите лица (членове на РИЦ), регистрирани по 

Търговския закон, да са свързани предприятия или предприятия партньори (по 

смисъла на на чл.3 и чл. 4 от ЗМСП) с предприятия, които не са членове на 

РИЦ. 

 

1.3 Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят 

ограничение юридическите лица (членове на РИЦ), регистрирани по 

Търговския закон, да са предприятия партньори (по смисъла на на чл.3 и чл. 4 

от ЗМСП) с предприятия , които са членове на РИЦ. 

 

1.4 Предприятията (членове на РИЦ) следва  да отговарят на изискването да не 

са свързани предприятия към последната приключена финансова година. 

 

1.5 Източник на проверка за доказване на горното обстоятелство е 

Декларацията, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и 

условията за изпълнение (Приложение Б). Преди сключване на договора, УО 

ще извърши служебна проверка по отношение на декларираните обстоятелства, 

като при необходимост ще изиска от кандидатите да представят допълнителни 

разяснения и подкрепящи документи в потвърждение на декларираните данни. 

 

2.1 и 2.2 Моля вижте разяснението на УО на ОПИК на въпрос № 20.2.  

 

Не е допустимо задължителните членове на РИЦ, описани в т.11.1, 2) и 3) от 

Условията за кандидатстване, да са извършвали дейност в област София 

(столица) за 2017 и 2018 г. и да разполагат с капацитет там. 

 

3. Допустимите дейности и разходи по процедурата са описани подробно в 

т.13.1 и 14.2 на Условията за кандидатстване.  


