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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от УО 

Дата на разясненията от УО: 08 ноември 2019 г. 

15. 28.10.2019 В дадените до момента отговори на въпросите касаещи 

представянето/непредставянето на Справка за местните единици на 

фирмите членове на обединението-кандидат за 2017 и 2018 г. се откриват 

съществени разминавания, вкл. и законови, което налага и нови въпроси по 

темата: 

 

Въпрос №1: Непредставянето на този документ от всички членове на РИЦ 

ще доведе или не до отхърляне на проектното предложение? 

 

В подчертан и болднат шрифт отбелязваме разминаванията по този въпрос в 

дадените до момента отговори: 

 

В отговор на въпрос №1, т. 1 и т.2 отговаряте разнопосочно: 

 

1. Непредставянето на една или и двете справки за проверка за 

удостоверяване на критерия по точка 2.4. „Реализирани иновативни 

продукти (стока или услуга) и иновативни процеси“ на част от фирмите 

членове на обединението кандидат НЯМА да доведе до отхвърляне на 

проектното предложение при спазване на критериите за допустимост по 

процедурата, но това ще се отрази на оценката по критерия. 

Следва да имате предвид, че Справката за местните единици е източник на 

проверка и по отношение наличието задължително на минимум 3 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон в обединението-

кандидат, които осъществяват икономическа дейност в региона. 

Непредставянето на справката, за което и да е от тези 3 юридически лица, 

ще доведе до отхвърляне на проектното предложение. 

 

2.     Непредставянето на „Справка за местните единици на фирмите членове 

на обединението-кандидат за 2017 и 2018 години“ за проверка за 

удостоверяване на критерия по точка 3. „Принадлежност на членовете на 

РИЦ към района на ниво NUTS 2“ на част от фирмите членове на 

обединението кандидат НЯМА да доведе до отхвърляне на проектното 

предложение при спазване на критериите за допустимост по процедурата, 

но това ще се отрази на оценката по критерия. 

Следва да имате предвид, че Справката за местните единици е източник на 

Моля вижте Разяснението на УО на ОПИК от дата 08.11.2019 относно отговори 

на въпроси № 1 и № 6.  
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проверка и по отношение наличието задължително на минимум 3 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон в обединението-

кандидат, които осъществяват икономическа дейност в региона. 

Непредставянето на справката за което и да е от тези 3 юридически лица ще 

доведе до отхвърляне на проектното предложение  

 

В отговор на въпрос №6, т. 1 по повод на това противоречие отговаряте: 

„…Предвид гореизложеното, в случай че след допълнителното ѝ изискване 

по установения ред, Справката за местните единици не бъде предоставена за 

всички юридически лица членове на РИЦ, регистрирани по Търговския 

закон (с изключение на случаите, когато обединението-кандидат включва 

едно юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което 

осъществява дейност в друг район на планиране), проектното предложение 

се отхвърля”, както и на т.2 от този въпрос: 

 

„2. Източник за проверка за извършването на икономическа дейност на 

територията на дадения район на ниво NUTS 2 е Справката за местните 

единици на фирмите членове на обединението-кандидат за 2017 и 2018 г. В 

този смисъл, УО на ОПИК няма да приема като източник други справки, 

различни от посочената.”. 

 

Моля да вземете предвид и становището на НСИ, според което няма как да 

се приеме, издаде и/или завери документ, при това за предходни години, 

който не е бил приложим, изискуем и подаден от юридическите лица, които 

не извършват дейност в няколко града, поради което нямат задължение да 

попълват изисквания от вас формуляр. Съгласно становище, 

НСИ потвърждава, че източник за проверка за извършването на 

икономическа дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2, за 

юридически лица е справката за всяко едно предприятие, (заверена от НСИ 

с данните от останалите справки от годишен отчет за 2017 и 2018 г., 

съдържащи релевантна информация на тази от Справката за местните 

единици). 

 

Както и вие сте отбелязали в насоките и в друг от своите отговори,  тази 

справка е приложима единствено на етап изпълнение и мониторинг на 

проекти. 
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Въпрос №2: В случай, че окончателният Ви отговор е, че непредставянето 

на справката води до отхвърляне на проекта, моля да посочите на какво 

законово основание (чл., ал. и др. от конкретни закони и наредби по 

прилагането им), непредставянето на неЕзадължителна и неприложима за 

всички предприятия спраB2ка е условие за допустимост? 

 

Практически, поставянето на подобно условие се явява дискриминационно 

за повечето кандидати от приоритентите райони. 

 

С оглед на гореизложеното е наложително всички потенциални кандидати 

да имат равни възможности при категорични ясни и недвузначни условия за 

допустимост и очакваме  конкретни и обосновани отговори по поставените 

въпроси. 

16. 28.10.2019 1. Допустимо ли е участието на ВУЗ от София-град? 

2. Допустимо ли е да се кандидатства с проектно предложение, което да 

обхваща създаването на РИЦ без наличие на съществуваща материална 

база? Проектът предвижда изграждане със собствени ресурси на 

необходимите сгради, като обединението поема ангажимента те да са 

завършени към необходимия момент по време на изпълнението на проекта.  

Ако това е възможно, необходимо ли е да се представи техническа 

документация и в каква фаза към момента на кандидатстване – идеен 

проект, работен проект или др.? 

1. Както е отбелязано в поле „Важно“ на т. 11.1 (3) от Условията за 

кандидатстване (УК), в допълнение към минималния брой юридически лица, 

посочен в подточка (3) на т. 11.1 от УК, по процедурата се допуска участието 

на едно висше учебно заведение/научноизследователска организация или техни 

звена/институти от друг район на планиране, включително и от област София-

град, но единствено в случай че ще започне да осъществява 

научноизследователска дейност в района на ниво NUTS 2 на РИЦ. 

 

2. По процедурата са допустими само дейности и съответните разходи за текущ 

ремонт в съответствие със Закона за устройство на територията, като не се 

допуска строителство на нови сгради или промяна предназначението на сгради. 

В този смисъл, УО на ОПИК не предвижда да се представя техническа 

документация към проектното предложение. 

17. 28.10.2019 Като критерий за допустимост на кандидатите е посочено: 

„….1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 

кандидати, които са обединения под формата на : 

- 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 или  

- дружества по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по 

смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското 

икономическо пространство…..“ 

 

Чл. 58 от Закона за държавната администрация регламентира, че дейността, 

структурата, организацията на работа и съставът на областната администрация 

се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет. Съгласно 

Глава трета на Устройствения правилник на областните администрации (приет 

с ПМС № 121 от 05.07.2000, посл. изм. ДВ. бр.57 от 19 Юли 2019г.) областната 

администрация осигурява осъществяването на правомощията на областния 

управител. Доколкото нито в правомощията на областния управител, нито в 

дейността на администрацията му не се забранява участието в 

неправителствени организации, особено такива в обществена полза, 

Управляващият орган е приел, че не съществува ограничение за участието им в 
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В същото време е посочено, че кандидатите-обединения могат да включват 

и членове, които са областни администрации. 

 

Според чл. 57 от Закона за администрацията областната администрация е 

юридическо лице на бюджетна издръжка и подпомага областния управител 

при изпълнение на правомощията му. В този смисъл за областната 

администрация не е нормативно предвидена възможност да участва в 

търговски дружества по смисъла на ТЗ или сдружения по смисъла на 

ЗЮЛНЦ.   

 

Тогава как би могла да участва областна администрация в кандидат-

обединение по смисъла на условията на процедурата (търговско дружества 

или сдружение)? 

процедурата за РИЦ, каквато е и досегашната практиката по други процедури, 

напр. тези за клъстерите. 

 

С оглед характеристиките на областната администрация, същата 

е целесъобразно да участва в сдружение, което може да развива обществено 

полезна дейност или ЮЛНЦ, регистрирано в обществена полза. Допълнително, 

във  всеки конкретен случай трябва да се изследва какъв е органът, с какви 

правомощия разполага и как взема решението за участие в ЮЛНЦ и дали няма 

някакви ограничителни разпоредби, препятстващи възможността му да бъде 

включен в  ЮЛНЦ. 

 

18. 30.10.2019 По процедурата е въведено изискването фирмите, участващи в РИЦ да 

осъществяват своята дейност на територията на съответния район. 

Съществува ли изискване относно седалището на фирмите, участващи в 

РИЦ? 

И по-конкретно: 

Допустимо ли е в РИЦ да са включени предприятия, чието седалище е извън 

конкретния регион, но дейността за 2017, 2018, както и към настоящия 

момент, се осъществява само на територията на региона по NUTS 2? 

Моля вижте Разяснението на УО на ОПИК от дата 08.11.2019 относно отговори 

на въпроси № 1 и № 6. Задължително е предприятията да са представили една 

от двете справки (Справка за предприятието или Справка за местните единици) 

като доказателство, че извършват дейност в региона на РИЦ.  

19. 01.11.2019 В случай на кандидат РИЦ -  Сдружение по смисъла на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел как се определя кои са 

предприятията, които са финансирали поне 10% от инвестиционните 

разходи за инфраструктурата на РИЦ и могат да получат преференциален 

достъп при по-изгодни условия? Въпросът е продиктуван от това, че при 

Сдружението по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

няма разпределение на дялове, каквото разпределение има при дружествата 

по смисъла на Търговския закон. 

Процентът на финансиране на инвестиционните разходи от членовете на РИЦ, 

в случай че кандидатът е сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ, се определя в 

устава на сдружението, както е посочено в т. 24 (н) от Условията за 

кандидатстване, а именно: „Учредителните документи следва да съдържат 

информация относно разпределението на правата и задълженията на членовете 

му, финансовия принос на членовете по проекта, мястото на разположение 

на придобитото оборудване, отворения достъп за използването му и реда за 

уреждане на имуществените отношения при възникване на 

сдружението/дружеството, при прекратяване на членство, както и при 

постъпване на нови членове на РИЦ.“ Ако в учредителните документи не се 

седържа посочената информация, проектното предложение се отхвърля. 

 

 

 

 

 


