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Дата на разясненията от УО:  16 януари 2017 г. 

22.  05.01.2017 г. 1. В Методологията за категоризиране на клъстери по процедурата, в т. ІV. 

Резултати на фирмите членове на клъстера, т. 4 Увеличаване на 

инвестициите в ДМА и ДНА през последните две години (2014 г. и 2015 г. 

спрямо 2013 г.) формулата е изписана като сума от редове с код 6100 и 

6200, но не уточнява от коя колона на Справката за нетекущи 

(дълготрайни) активи се взимат данни.  

Моля уточнете данните от кои редове и коя/-и колона/-и от Справката за 

нетекущи (дълготрайни) активи се взимат данни, за да се изчисли 

показателят? 

2. Относно Методологията за категоризиране на клъстери по процедурата, 

в т. ІV. Резултати на фирмите членове на клъстера, т. 2 Реализиране на 

продукти/услуги на външни пазари през последните три години (2013, 

2014, 2015 г.) и източникът на проверка Митническа и/или ДДС 

декларация – от ДДС декларация не се виждат клиентите/пазарите, а това 

може да стане само от дневника за продажби към ДДС декларацията, като 

дневниците само за месец могат са например 30 страници на фирма. 

Също така, ако се прави износ в страни от ЕС – тогава няма митнически 

декларации. 

Моля уточнете какво точно трябва да се представи при износ в страни от 

ЕС, ако/когато няма митнически декларации и от самите ДДС декларации 

не се виждат клиентите/респ. пазарите, за да станат ясни външните пазари, 

на които фирмите членове на клъстера са реализирали продукти/услуги 

през последните три години? 

Трябва ли да се представят дневници за продажби към ДДС декларациите 

и ако да – целите ли или може само тези страници, от които се виждат 

контрагентите? 

Подател: Н. Христова 

Ел. поща: neh11@mail.bg 

1. Колоната, от която се взима информация при извършване на изчисленията по 

посочения показател е Колона 2 „Общо“.  

2. В случай на вътрешнообщностни сделки (в рамките на ЕС), при подаване на 

ДДС декларация за месеца фирмите подават и VIES декларация, която отчита 

всички сделки в общността. Предоставянето на копие от тази декларация е 

достатъчно. Износ за трети страни се доказва с митническа декларация. 

Следва да имате предвид, че по посочения критерий ще се оценява броя на 

външните пазари (на държави извън България), на които са реализирани 

продукти/услуги на фирмите членове на клъстера през последните три години 

(2013, 2014 и 2015 г.).  

23.  06.01.2017 г. Здравейте казвам се Стоян Николов, имам няколко въпроса относно 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020   

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” 

процедура: № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“. 

Въпросите са относно „Приложение Б” Методология за категоризиране на 

клъстери. Имаме регистриран клъстер през 2016 година като НПО. В него 

1. и 2. Както изрично е посочено в т. 3 „Необходими документи“ от 

Методологията за категоризиране, документите от запитването Ви се изискват за 

определени години - 2013, 2014 и 2015 г., т.е. те са неприложими по отношение 

на фирми, регистрирани през 2016 г. Допълнително, по отношение на раздел IV 

„Резултати на фирмите членове на клъстера“ от Методологията за 

категоризиране на клъстери отново е посочено, че разделът е приложим, в случай 
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членуват 17 юридически лица, учебни заведения и НПО. 

1. Имаме членове 2 фирми, които са регистрирани през 2016 година, 

понеже те нямат ГФО и отчети за заетите лица за 2013,2014 и 2015 ще 

трябва ли да представят някакви документи изобщо освен попълнено 

заявление за членство. Подточки К), Л), М) и Х) от списъка с 

необходимите документи за категоризиране.  

2. Същите тези 2 фирми не са съществували през 2013, 2014 и 2015 година. 

Когато се изчисляват финансовите резултати на фирмите членове (точка 

IV.1, IV.2, IV.3 и IV.4)  на клъстера как се изчисляват осреднените 

резултати понеже ако се приеме че е „0”, на нула не може да се дели. Ако 

пък не им се смята резултата но се добавят като член тогава осредненият 

резултата на фирмите ще се намали. Ако може да се предостави точно как 

се процедира за фирми, които нямат деиност за някоя или всичките от 

посочените години: 2013,2014 и 2015. 

3. Във връзка с точка II.4 и II.3, понеже нашият клъстер е регистриран през 

2016 година. След регистрацията имаме приети нови членове но понеже е 

написано новоприети членове през 2013, 2014 и 2015 година ще получим 

ли някакви точки за новоприетите членове? Същото важи и за 

текучеството понеже нямаме напуснали членове през 2013,2014 и 2015 

година (тъй като не сме съществували)  означавали че, по тази точка ще 

получим максималите точки? 

4. Във връзка с точка I.2 – понеже регистрирането на търговска марка 

отнема повече време от колкото разполагаме за подаването на 

докумнетите, може ли да получим точките ако покажем че сме входирали 

заявление за регистрация в патентното ведомство?   

5. Във връзка с точка II.7 в устава е посочено че 4 от членовете не дължат 

членски внос (2 учебни заведение и 2 Общини), когато се изчислява 

събираемоста на членският внос, включват ли се тези членове или се смята 

само процентът на внеслите от тези които трябва да внасят членски внос 

по Устав? 

Подател: Стоян Николов 

Ел. поща: stoyan.nikolov@komplex2000.com 

че фирмите са били членове на клъстера през 2014 г. и 2015 г. 

3. Както изрично е посочено в Методологията за категоризиране на клъстери, 

показатели  3 „Брой нови членове на клъстера през последните 3 години (2013, 

2014 и 2015 г.)“ и 4 „Текучество в състава на клъстера през последните 3 години 

(2013, 2014 и 2015 г.)“ от раздел II „Структура, устойчивост и клъстерни 

членове“ са приложими, в случай че клъстерът е създаден, регистриран 

(вписан/оповестен в съответния регистър) повече от три календарни години 

преди датата на обявяване на процедурата. 

4. Документите по т. 3 от Методологията за категоризиране на клъстери са с цел 

доказване на съответствието с критериите за категоризиране съгласно т. 2 от 

методологията, т.е. те са източник на проверка. Кандидатите следва да отговарят 

на посочените критерии преди датата на обявяване на процедурата. В този 

смисъл, свидетелство за регистрация на търговска марка издадено след датата на 

обявяване на процедурата (12.12.2016 г.) няма да бъде взето предвид при 

извършване на оценката. 

5. При изчисляване на процента на събираемост на членския внос за последната 

година ще се вземат предвид единствено членовете, които имат задължение да 

внасят/плащат членски внос. 

Следва да имате предвид, че критерий 7.1 „Източници на финансиране“ е част от 

критерий 7 „Финансова устойчивост на клъстера през последните 3 години (2013, 

2014 и 2015 г.)“, т.е. наличието на финансиране от членски внос следва да е за 

2013, 2014 и 2015 г. и не включва 2016 г. Допълнително, при определяне на 

процента на събираемост на членския внос се взима предвид единствено 

последната година – 2015 г. 

 

24.  06.01.2017 г. Здравейте, 

Във връзка с обявената процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-

2.009  

„Развитие на клъстери в България“, 

За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, сдруженията 

по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел следва да 

oсъществяват дейност в частна полза съгласно Глава втора, Раздел I от същия 

закон, като не са допустими изключения от посоченото правило. 
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Молим, 

за отговори от Ваша страна на следните въпроси, относно: 

      1) Допустимостта на кандидати, регистрирани по ЗЮЛНЦ, като 

сдружения с общественополезна дейност, преди датата на обявяване на  

процедурата. 

      2) Допускат ли се изключения за заварени случаи? 

МОТИВИ: 

На стр. 14 от Условията за кандидатстване е записано: 

„…ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране ПО НАСТОЯЩАТА 

ПРОЦЕДУРА, СДРУЖЕНИЯТА ПО СМИСЪЛА НА Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел следва да осъществяват дейност в 

частна полза съгласно Глава втора, Раздел I от същия закон….“ 

Сдружение с нестопанска цел „Български речен клъстер „Дунав“ е 

съдебно  регистриран на 08.11.2016г по Закона за юрдическите лица с 

нестопанска  цел, като сдружение с общественополезна дейност, съгласно 

публикуваните „Условия за кандидатстване. Общи коментари – 

24.08.2016г“ (т.2 на стр. 14 и т. 3 на стр. 15), в които цитираното по-горе 

условие за допустимост не фигурира. Този факт обуславя следните изводи: 

1) Като цяло тази промяна е съществена и означава, че всички  клъстери, 

регистрирани преди датата на обявяване на процедурата, като сдружения с 

общественополезна дейност не могат да участват във въпросната 

процедура по подбор на проекти. 

2) В публикуваните коментари от обсъждането на процедурата, няма  

предложения за иницииране на тази промяна. 

3) В предишните Условия за кандидатстване е посочено, че и дружества 

по Закона за задълженията и договорите са допустими, а в сегашните 

условия (от 12.12. 2016г.) не са, НО за тях е направено изключение, с 

оглед възможността за тяхното преобразуване и да са реално учредени 

след датата на обявяване на процедурата. 

4) На основание чл. 42 от ЗЮЛНЦ, юридическо лице с нестопанска цел, 

определено за осъществяване на  общественополезна дейност, не може да 

се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на 

дейност в частна полза. Само обратното е допустимо. 

5) В този смисъл, в действащите към момента Условия за кандидатстване е 

налице неравностойно третиране на потенциални кандидати. 

Очакваме Вашите отговори! 
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Подател: Красимир Манев 

Ел. поща: kmanev@uni-ruse.bg 

25.  06.01.2017 г. Здравейте, 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в 

България“ моля, да отговорите допустимо ли е участитето на една и съща 

организация в състава на два или повече различни клъстера, които ще 

кандидатстват за финансиране по настоящата процедура с отделни 

проектни предложения? 

Поздрави, 

Подател: Марина Павлова  

Ел. поща: marina.pavlova@abv.bg 

Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят подобно 

ограничение. 

26.  07.01.2017 г. По процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ 

имаме следните въпроси: 

 

1. Възможно (допустимо) ли е клъстер, регистриран като юридическо лице 

с нестопанска цел в обществена полза да кандидатства по процедурата с 

еднолично капиталово дружество по смисъла на Търговския закон, като 

едноличен собственик на капитала на регистрираното предприятие е 

клъстерът в обществена ползва по аналогия на кандидатите, еквивалентни 

лица на търговци по смисъла на Търговския закон съгласно 

законодателството на държава-членка на Европейското икономическо 

пространство? 

 

2. Допустимо ли е (по аналогия на регистрираните по ЗЗД), регистрирано 

сдружение (клъстер) с нестопанска цел в обществена полза да регистрира/ 

пререгистрира сдружение с нестопанска цел в частна полза по ЗЮЛНЦ 

или търговско дружество по Търговския закон при същия състав, с което 

да се кандидатства за финансиране по настоящата процедура? 

 

Подател: Пенка Попова 

Ел. поща: dialogs@abv.bg 

1. Посоченото в запитването Ви е недопустимо. За да бъдат допустими, 

кандидатите (клъстери) следва да отговарят на всички критерии и изисквания по 

настоящата процедура, т.е. условията за кандидатстване са приложими към 

клъстера-кандидат, а не към отделни дружества, собственост на този клъстер.  

Следва да имате предвид, че за да бъдат допустими за финансиране по 

настоящата процедура, сдруженията по смисъла на ЗЮЛНЦ следва да 

oсъществявяват дейност в частна полза съгласно Глава втора, Раздел I от същия 

закон. 

В допълнение, за да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, 

кандидатите следва да са създадени, регистрирани (вписани/оповестени в 

съответния регистър) като обединения преди датата на обявяване на 

процедурата.   

2. Посоченото в запитването Ви е недопустимо. Изключение е допустимо 

единствено по отношение на вече създадени преди датата на обявяване на 

процедурата клъстерни обединения под формата на дружества съгласно чл. 357 

от ЗЗД, които са допустими по процедурата само и единствено, когато в периода 

от датата на обявяване на процедурата до датата на подаване на заявлението за 

категоризиране регистрират клъстерно обединение (с идентични 

членове/участници) под една от допустимите по процедурата две правни форми. 

 


