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Разяснения от УО
Дата на разясненията от УО: 06 декември 2019 г.

36. 26.11.2019

37. 28.11.2019

38. 28.11.2019

39. 02.12.2019

Ако Университет е член на един РИЦ, допустимо ли е Факултет (със същия
адрес) от този Университет да участва в друг РИЦ като член?
Ако Университет е член на един РИЦ, допустимо ли е Колеж (с различен
адрес – в друг град), основно звено в структурата на този Университет да
участва в друг РИЦ като член?
Благодарим за отговора Ви на наш въпрос (№34/20.11.2019г.) относно
свързаността между фирми, които ще участват в сдружение по процедурата.
От отговорът Ви не успяхме да разберем дали при проверка за наличие на
свързаност между фирмите ще бъдат изследвани роднинската връзка и
свързаността между тях, чрез управител.
Молим за точен и ясен отговор, за да преценим дали сдружението ни би
било допустим кандидат по настоящата процедура.

В условията на процедурата е посочено, че „Разходи за организиране и
участие в събития за представяне на РИЦ и на неговите продукти/ услуги,
разширяване и развитие на дейността на обединението – разходи за такси за
участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и
квартирни), разходи за наем на зали, наем на оборудване, разходи за
лектори ” трябва да бъдат заложени като обща сума в един самостоятелен
бюджетен ред. Следва ли да се разбира, че гореописаните разходи трябва да
бъдат заложени също в една дейност в секция „План за
изпълнение/Дейности по проекта” и може ли да се опишат поотделно в
дейността? В този случай следва ли да бъде избран за всички тези
разнообразни по видове дейности един изпълнител?
Необходимо ли е кандидатът да представя оферти за доказване на разходи,

Моля запознайте се с разясненията на УО по въпроси № 11, № 20.5 и № 31.5.

В ал.5 на чл.4 от ЗМСП са залегнали хипотезите на свързани предприятия,
включително хипотезата на свързаност, при която едното предприятие
притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание (или
капитала) на другото предприятие. Съгласно ал. 8 на чл. 4 от ЗМСП
предприятия, осъществяващи помежду си някое от отношенията по чл.8, ал. 5
от ЗМСП чрез група от физически лица, когато тези лица действат съвместно,
то предприятията се считат за свързани, ако извършват своята дейност или част
от нея на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари. Например
когато физическите лица Х и У (притежаващи заедно и/или поотделно над 50%
от капитала на предприятия А и Б) действат съвместно и когато предприятията
А и Б извършват своята дейност на свързани вертикални и хоризонтални
пазари, то на основание чл. 4, ал. 8 от ЗМСП те са свързани.
Допълнително, когато връзката между двете предприятия е само и единствено
чрез управители (които не притежават капитал от предприятията, съответно не
са и съдружници), то това не е достатъчно, за да се заключи наличието на
обстоятелствата по чл.8, ал. 5 и съответно тези предприятия не се считат за
свързани.
Организирането и участието в събития следва да бъде заложено като една
дейност в раздел 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта” от Формуляра за
кандидатстване, както е показано в Приложение А към Условията за
кандидатстване и в описанието ѝ да са включени всички изброени като разходи
елементи. Не намираме пречки за това изпълнителят на дейността да е един.

В раздел 14.1. „Условия за допустимост на разходите“ от Формуляра за
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които не са за придобиване на ДМА/ДНА, а за услуги като организиране на
събития, рекламни публикации, дизайн и изработка на уебсайт на проекта и
др.

кандидатстване е посочено, че „с оглед определяне на реалистичността на
предвидените разходи за закупуване на ДМА/ДНА, кандидатът следва да
приложи към Формуляра за кандидатстване оферта от производител или първи
доставчик за всяка отделна инвестиция в тези активи с предложена продажна
цена от производителя/първия доставчик“. В раздел 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, т. (и) е указано, че
задължително се представя „оферта от производител или първи доставчик за
всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и ДНА), с предложена
цена от производителя/първия доставчик“. Следователно, не е необходимо да
се представят оферти за каквото и да е било друго извън инвестициите в
дълготрайни (материални и нематериални) активи.
Допълнително, моля да се запознаете с допустимите разходи по настоящата
процедура съгласно т. 14.2 от Условията за кандидатстване, като имате
предвид, че не могат да се финансират разходи, които не попадат в обхвата на
допустимите разходи по процедурата.
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