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получаване 

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от УО 

Дата на разясненията от УО: 29 август 2019 г. 

5.  19.8.2019 г. Уважаеми Дами и Господа,  

 

моля за отговор на следния въпрос по процедурата:  

 

Клъстер - сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел има подаван Отчет за приходите и разходите  

от стопанска дейност за 2017 г.  

 

За 2018 г. Сдружението има подаден само Отчет за приходите и разходите 

от нестопанска дейност, но не и Отчет за приходите и разходите от 

стопанска дейност.  

Същевременно, в Счетоводния баланс на Сдружението за 2018 г., по код 

на реда 05600, раздел VI.  

Текуща печалба (загуба) е отразена загуба.  

 

Моля да поясните, дали Сдружението е допустим кандидат по 

процедурата с оглед на изискването Сдруженнията по смисъла на  

Закона за юридическите лица с нестопанска цел да осъществяват 

стопанска дейност.  

 

Предварително благодаря! 

Съгласно т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване, за да бъдат допустими за финансиране по настоящата 

процедура, сдруженията по смисъла на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) следва да oсъществявяват стопанска дейност.  

Преценката относно обстоятелството се извършва по следния начин: сдружение 

по смисъла на ЗЮЛНЦ осъществява стопанска дейност, когато в Счетоводния 

баланс на кандидата за 2018 г. е попълнено следното поле: код на реда 05600, 

раздел VІ. Текуща печалба (загуба) или в Отчета за приходите и разходите от 

стопанска дейност на кандидата за 2018 г. е попълнено поле: код на реда 15 000, 

„Общо за група I“, раздел А. Приходи. 

Доколкото видно от запитването Ви, поле по код на реда 05600, раздел VІ. 

Текуща печалба (загуба) е попълнено, кандидатът е допустим по настоящта 

процедура спрямо този критерий за допустимост. 

6.  21.8.2019 г. Здравейте, 

 

Във връзка с Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.016 

„Развитие на иновационни клъстери“  отправям следното искане за 

разяснение: 

 

Съгласно условията за кандидатстване, за да бъдат допустими за 

финансиране по процедурата, сдруженията по смисъла на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел следва да осъществяват стопанска 

дейност.  

 

Посочено е, че преценката относно обстоятелството се извършва по 

следния начин: сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица с 

Моля, вижте разяснението на УО на ОПИК по въпрос № 5. 

Разбирането Ви, че сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел осъществява стопанска дейност, когато в Счетоводния баланс за 

2018 г. е попълнено поле код на реда 05600, раздел VІ. Текуща печалба (загуба) 

със стойност различна от 0, е правилно. 
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нестопанска цел осъществява стопанска дейност, когато в Счетоводния 

баланс на кандидата за 2018 г. е попълнено следното поле: код на реда 

05600, раздел VІ. Текуща печалба (загуба) или в Отчета за приходите и 

разходите от стопанска дейност на кандидата за 2018 г. е попълнено поле: 

код на реда 15 000, „Общо за група I“, раздел А. Приходи.     

 

Във връзка с гореизложеното, правилно ли е разбирането ни, че ще се 

приеме, че едно сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел осъществява стопанска дейност ако в Счетоводния баланс 

за 2018 г. в поле: код на реда 05600, раздел VІ. Текуща печалба (загуба) е 

попълнена стойност различна от 0. 
 
 


