
    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-1.016 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“ 

 
 

1 
 

№ Дата на 
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Въпрос Разяснения от УО 

Дата на разясненията от УО: 16 август 2019 г. 

3.  6.08.2019 Здравейте, 

 

Имам няколко въпроса във връзка с процедура № BG16RFOP002-1.016 

„Развитие на иновационни клъстери―: 

 

1. В случай, че в състава на Клъстера има член, на който е наложена 

финансова корекция във връзка с изпълнение на проект, финансиран със 

средства на ЕС и има издадено Решение за налагане на финансовата 

корекция, което се обжалва пред Административен съд, дали попада в 

определението дадено в насоките за кандидатстване, а именно: 

 

„…не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна 

финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на 

Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и по-конкретно, ако: 

 

Б) Са предприятия, които: 

 

• са обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на 

предходно решение на Европейската комисия, с което дадена помощ се 

обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар.― 

 

2. В случай, че отговорът на предходния въпрос е, че кандидатът Клъстер 

е недопустим, тогава допустимо ли е след одобрение на проектното 

предложение, преди сключване на административния договор да бъде 

„изпълнено разпореждането за възстановяване вследствие на предходно 

решение на Европейската комисия, с което дадена помощ се обявява за 

незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар― и в случай, че няма 

други основания за несключване на договор за БФП, да се сключи ДБФП? 

 

3. В критериите за оценка, раздел III. Иновационен капацитет на клъстера 

и неговите членове, 5. Опит на предприятия, членове на иновационния 

клъстер в реализацията на иновативни продукти (стока или услуга) и 

иновативни процеси е посочено в колона Източник на проверка, че ще се 

извършва от Справка за иновационна дейност на предприятията членове 

на иновационния клъстер през периода 2016-2018, раздел Б1, т.1 и т.2; 

1. и 2. Визираният в запитването критерий за допустимост е насочен към 

предприятия, при които не е изпълнено разпореждане за възстановяване 

вследствие на предходно решение на Европейската комисия, с което дадена 

помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар.  

Съгласно Условията за кандидатстване (стр.75), проверка на декларираното от 

одобрените кандидати обстоятелство на ниво група, касаещо неизпълнено 

разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на 

Европейската комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна 

и несъвместима с общия пазар, се извършва в Публичния регистър на ЕК - 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3): 

проверка по вид решение – отрицателно решение с възстановяване. 

Решение за налагане на финансовата корекция, което се обжалва пред 

Административен съд е различно от решение на Европейската комисия, с което 

дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар. 

Извън посоченото, съгласно критериите за допустимост на кандидатите, не могат 

да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ 

кандидати, за които е установено с влязъл в сила административен акт наличието 

на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени 

и/или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от 

предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските 

земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и 

Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално 

съфинансиране. Проверката по отношение на този критерий за допустимост се 

извършва в рамките на „Критерии за оценка на допустимостта на кандидата―, 

част от Приложение И „Критерии и методология за оценка на проектни 

предложения― на базата на  декларация, че кандидатът е запознат с условията за 

кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б). В този смисъл, за да 

бъде допустим кандидат, при попълване на посочената декларация следва да не 

са налице посочените обстоятелства. 

3. Преценката по отношение на критерия „Опит на предприятия, членове на 

иновационния клъстер в реализацията на иновативни продукти (стока или 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
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раздел В1, т.1.  

 

Раздел В1, т.1 във формата за 2016-2018 г. не съответства на същата в 

старата форма 2014-2016 г. Дали не е допусната грешка и кой раздел ще 

бъде използван като Източник на информация по отношение на 

Процесовите Иновации? 

 

4. Допустимо ли би било залагане закупуване на ДМА – климатик/ци, 

което е част от изграждането на лаборатория/производствен център и 

необходимо във връзка с функционирането/охлаждането на закупеното 

специализирано оборудване? 

 

5. В Критериите и методология за оценка, раздел I. Основни 

характеристики на клъстера т.5. Структура, координация, управление, 

визия и потенциал за развитие на клъстера, единият от критериите е: 

Клъстерът е реализирал продукцията/предлагал услуги както на вътрешен 

пазар, така и на международен пазар, ще бъде ли признато в случай, че 

Клъстерът е извършвал такива услуга: 

 

5.1. под формата на предоставяне на консултации на своите членове, за 

които не е получил заплащане и/или 

 

5.2. за външни клиенти, но заплащането е извършено 2019 г. 

 

6. В Критериите и методология за оценка, раздел III. Иновационен 

капацитет на клъстера и неговите членове: 

 

6.1. т. 2. Права по индустриална собственост, по отношение на които 

иновационният клъстер и/или членовете му като юридически лица или 

чрез управителя им са първоначален заявител/изобретател ще се зачитат 

ли регистрирани полезни модели и/или валидни патенти, на членове, 

приети 2019 г.? 

 

6.2. т.3. Съвместни НИРД проекти с участието на поне две предприятия от 

иновационния клъстер, ще се зачитат ли Договори (вкл. документи за 

плащане), удостоверяващи съвместно участие на съответните членове на 

услуга) и иновативни процеси― ще се извършва на базата на релевантната 

информация, попълнена в Справката за иновационна дейност на предприятията 

членове на иновационния клъстер за периода 2016-2018. По отношение на 

процесовите иновации, изпълнението на критерия ще се преценява спрямо 

информацията попълнена в раздел Б на Справката за иновационна дейност на 

предприятията членове на иновационния клъстер за периода 2016-2018, което е 

полето Б6, т.1. относно методи за производство на стоки и предоставяне на 

услуги. 

4. Съгласно т. 14.2 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура, 

допустими за финансиране са разходи за придобиване на дълготрайни 

материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни дейности – закупуване 

на уреди за измерване и изпитване, машини, съоръжения и  оборудване за 

изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове, 

оборудване за зали за обучения и други сходни на посочените допустими за 

придобиване активи.  

От друга страна, разходи за закупуване на дълготрайни материални активи и 

дълготрайни нематериални активи, които не са пряко свързани с постигане на 

целите на проекта и не са предназначени за общи (съвместни) клъстерни 

дейности, каквито са климатиците, са недопустими. 

Следва да имате предвид, че окончателно становище относно допустимостта на 

конкретен разход, включен в рамките на подаденото проектно предложение, ще 

бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага 

с цялата информация относно това проектно предложение. 

5.1. Следва да имате предвид, че информацията, която се представя относно 

структура, координация, управление, визия и потенциал за развитие на клъстера 

е изцяло по преценка на кандидата, в зависимост от спецификата и целите на 

проектното предложение. Допълнително, разясненията по настоящата процедура 

не могат да съдържат становище относно качеството на проектното 

предложение. 

Решение относно изпълнението на критерий „Структура, координация, 

управление, визия и потенциал за развитие на клъстера―, ще бъде взето от 

Оценителната комисия в Управляващия орган, която ще разполага с цялата 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-1.016 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“ 

 
 

3 
 

№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от УО 

иновационния клъстер в НИРД проекти преди създаването на Клъстера 

и/или от 2019 г.? 

 

Благодаря предварително! 

 

Поздрави, 

информация относно това проектно предложение.  

5.2. При попълване на информация в т.11.5 от Формуляра за кандидатстване, 

следва да имате предвид, че преценката по отношение на критериите в раздели I, 

II и III (които включват „Структура, координация, управление, визия и потенциал 

за развитие на клъстера―) ще бъде извършвана към дата 31.12.2018 г. 

6.1. Моля вижте разяснение на УО на ОПИК по предходния от вашите въпроси 

(т.5.2.). Допълнително, доколкото преценката за изпълнението на критерий 2 от 

раздел III на техническа и финансова оценка се извършва към дата 31.12.2018 г., 

тя се отнася към предприятията, членове на клъстера именно към тази дата. Т.е. с 

представянето на полезни модели и/или патенти на предприятия, членове на 

клъстера приети през 2019 г., няма да се изпълнят изискванията на критерия. 

6.2. Моля вижте разяснение на УО на ОПИК по двата предходни въпроси (5.2, 

6.1). Допълнително, за изпълнение на критерий 3 от Раздел III на Техническа и 

финансова оценка е необходимо наличие на съвместни НИРД проекти с 

участието на поне две от предприятията, членове на иновационния клъстер към 

31.12.2018 г., удостоверено с договор (вкл. документ за плащане) издаден на или 

преди тази дата. Т.е. при представянето на документи, удостоверящващи участие 

на съответните членове на иновационния клъстер в съвместни НИРД проекти, 

издадени след 31.12.2018 г. или доказващи участие на членове, които не са 

включени в състава на клъстера към 31.12.2018 г. няма да бъдат изпълнени 

изискванията по критерия. 

4.  9.08.2019  

Уважаеми дами и господа, по отношение на процедурата „Развитие на 

иновационни клъстери― имам следните въпроси: 

 

1.      При определяне категорията на предприятието ( декларацията по чл.3 

и чл. 4 от ЗМСП) вземат ли се предвид  данните на членовете на клъстера 

(активи, приходи и хора)? 

 

2.      При определянето на размера на получената минимална помощ, 

включва ли се и тази, получена от членовете на клъстера? 

 

 

С уважение 

1. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са кандидати - 

клъстери, независимо от тяхната категория микро, малко, средно или голямо 

предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) и 

Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.  

При определяне на категорията на дадено предприятие следва да се вземе 

предвид и дали предприятието е независимо, дали е предприятие партньор или е 

свързано предприятие по смисъла на чл. 4 от ЗМСП. 

В тази връзка при определяне категорията на предприятието кандидат следва да 

се вземат предвид данните (активи, оборот, персонал)  на други предприятия 

(вкл. предприятия членовете на клъстера) доколкото и само когато те са 

предприятия партньори или са свързани предприятия с кандидата по смисъла на 
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чл. 4 от ЗМСП. 

2. Максималният размер на помощта по режим de minimis за която се 

кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не 

може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата 

равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие, което 

осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка за период от три 

бюджетни години (две предходни плюс текущата година). 

Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, 

за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на 

Република България от: 

• предприятието-кандидат; 

• предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също 

предприятие― по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и 

Приложение Н към настоящите Условия; 

• всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от 

предприятията,  образуващи „едно и също предприятие― с предприятието 

кандидат съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013; 

• предприятията, образуващи „едно и също предприятие― с предприятието 

кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди 

разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

 

В определението за „едно и също предприятие― съгласно на чл. 2, пар. 2 на 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 попадат всички предприятия, които поддържат 

помежду си поне един вид от следните взаимоотношения: 

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или 

съдружниците в друго предприятие; 

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от 

членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго 

предприятие; 

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо 

друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на 

разпоредба в неговия устав или учредителен акт; 

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, 

контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери 
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или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите 

или съдружниците в това предприятие. 

С оглед изложеното, когато клъстера поддържа едно от взаимоотношенията, 

посочени в  букви а) — г) по -горе, с едно или няколко други предприятия (вкл. 

членове на клъстера), същите се разглеждат като едно и също предприятие и 

съответно данните на тези други предприятия следва да се прибавят към 

получените помощи от предприятието кандидат – клъстера. 

 
 


