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№ Дата на 
получаване 

Въпрос Разяснения от УО 

Дата на разясненията от УО: 16 Октомври 2019 г. 

5. 09.10.2019 г. „… 

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. 

… 
2) Допустими за финансиране по настоящата процедура за подбор на 

проекти са само кандидати, които включват минимум 3 (три) 
юридически лица, регистрирани по Търговския закон или 

еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-

членка на Европейското икономическо пространство, които са 

извършвали икономическата си дейност на територията на дадения 

район на ниво NUTS 2 през 2017 и 2018 г. 
… 

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 

кандидати-обединения, които включват минимум 1 (едно) висше 
учебно заведение/научноизследователска организация или 
техни звена/институти, посочени в букви а/ до г/ по-долу, които 

разполагат с капацитет и развиват дейност в дадения район на ниво 

NUTS 2:  

а) акредитирани български висши училища и основни звена по смисъла на 

чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето образование към акредитираните 

български висши училища; 

б) Българска академия на науките и нейни академични институти и 

специализирани академични звена; 

в) Селскостопанска академия и научните институти към нея; 

г) експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла 

на чл. 60 от Закона за администрацията. 

ВАЖНО: В допълнение към минималния брой юридически лица, 
посочен в т. 3) по-горе, се допуска и участието на едно висше учебно 

Подчертаното в запитването Ви допълнение от стр. 15 на Условията за 

кандидатстване по процедурата не се отнася само до български организации. 

Допустимо е към задължителните „3+1“ организации (3 фирми и едно научно 

звено от района на РИЦ) и участието на научна организация от район/ страна на 

Европейския съюз, но единствено в случай че тази организация е в допълнение 

към задължителното едно висше учебно заведение/ научноизследователска 

организация или техни звена/ институти с капацитет и дейност в дадения район 

на ниво NUTS 2 и съответно поеме ангажимент да развива дейност в района на 

РИЦ. 
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заведение/ научноизследователска организация или техни 
звена/институти от друг район на планиране, но единствено в случай, че 

ще започне да осъществява научноизследователска дейност в района на 

ниво NUTS 2 на РИЦ.“ 

… 

Интересува ни, допустимо ли е, в сформираното обединението РИЦ, 
съгласно подчертаното допълнение по-горе, участие на едно висше 
учебно заведение… от страна от Европейския съюз, което ще започне да 
осъществява научноизследователска дейност в района на ниво NUTS 2 
на РИЦ? 
Като се вземе предвид и текста от Условията за кандидатстване: Там 

където подобни научни организации липсват е предвидено да бъдат 

привлечени такива, които имат интерес за стартиране на 

научноизследователска и развойна дейност в региона. Дейностите ще 

улеснят и ускорят трансфера на знания и добри практики от сектора на 

науката и образованието към бизнеса. 

Като са спазени и условията на т. 5 Териториален обхват: „Проектите по 

процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република 

България, с изключение на BG411 област София (столица). Резултатите 

от изпълнението на проектите следва да се ползват на територията на 

Република България.“ 

            И всичко в контекста на Условията за кандидатстване: 

„… Също така, изграденият/изграждащият се капацитет и дейностите, които 

ще стоят в основата на дейността на РИЦ следва да бъдат ясно дефинирани. 

Участието в мрежи, национални и европейски, както и създаването на 

такива между самите центрове, е ключов фактор за захранването на 

центровете с нови знания, опит и импулси за развитие. Казано с други думи, 

регионалният и тематичен ефект от дейността на центровете не предполага 

тяхната изолираност от процеси и развитие, протичащи на други нива. 

2. Подобряване на териториалното и тематично разпределение на 

научноизследователски инфраструктури, с оглед на регионалната 

интелигентна специализаци: 

Мерките, които са предвидени за Регионалните иновационни центрове по 

ОПИК, които са със специален фокус към регионалната интелигентна 

специализация, ще балансират текущата прекомерна концентрация на 

финансирането на научните изследвания и капацитет в област София-град. 

По този начин ОПИК ще съдейства за постигане на значителни и качествени 
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приложни научноизследователски резултати, процеси и услуги, които са 

приоритетни за съответния регион и са от интерес за бизнеса в този регион. 

Инвестициите ще бъдат фокусирани върху регионално представените 

научни организации с доказани постижения и капацитет за развитие в 

областите на ИСИС, със специален акцент върху създаването на 

партньорства с регионалния бизнес. Там където подобни научни 

организации липсват е предвидено да бъдат привлечени такива, които имат 

интерес за стартиране на научноизследователска и развойна дейност в 

региона. Дейностите ще улеснят и ускорят трансфера на знания и добри 

практики от сектора на науката и образованието към бизнеса. 

Очаквани резултати: 

Чрез подкрепата за създаване и развитие на регионални 

научноизследователски и иновативни  инфраструктури и капацитет ще се 

повиши взаимодействието и обмена на знания в и извън обединението-

бенефициент и най-вече между научните организации и бизнеса, като се 

базира на обща дългосрочна стратегия за развитие и се установи общ 

комуникационен език между тях. Важно е да се подпомагат инвестициите в 

споделено научно-приложно и иновационно оборудване, така че да се 

засилят сътрудничеството, работата в мрежа и трансфера на знания и да се 

постигнат по-високи нива на технологична готовност.“ 

6. 10.10.2019 Въпрос: „Един от източниците на проверка за удостоверяване на критерии 

III.3. „Принадлежност на членовете на РИЦ към района на ниво NUTS 2“ от 

Критериите за оценка по процедурата е Справка за местните единици на 

фирмите членове на обединението-кандидат за 2017 и 2018 години. В тази 

връзка Ви моля за следните разяснения: Непредставянето на посочената 

справка поради факта, че част от фирмите членове на обединението-

кандидат не са изготвили тази справка за дейността си и съответно няма как 

да бъде представена, може ли да доведе до отхвърляне на проектното 

предложение или ще се отрази единствено на оценката по критерии III.3. 

„Принадлежност на членовете на РИЦ към района на ниво NUTS 2“? 

Ваш отговор: „Непредставянето на „Справка за местните единици на 

фирмите членове на обединението-кандидат за 2017 и 2018 години“ за 

проверка за удостоверяване на критерия по точка3. „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. 

1. Един от критериите за допустимост по настоящата процедура е 

обединението-кандидат да включва минимум 3 (три) юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон (фирми), които развиват икономическата си 

дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 2017 и 2018 г. 

По преценка на кандидата, в обединението могат да се включат и повече фирми 

(напр. 4, 5…8 или повече), които отговарят на това изискване. Източник за 

проверка за извършването на икономическа дейност на територията на дадения 

район на ниво NUTS 2 е Справката за местните единици на всяка от фирмите 

членове на обединението-кандидат за 2017 и 2018 г. 

 

Допустимо е обединението-кандидат да включва едно юридическо лице, 

регистрирано по Търговския закон (фирма), което осъществява дейност в друг 

район на планиране, но единствено в случай, че ще започне да осъществява 

икономическа/производствена дейност в района на ниво NUTS 2 на РИЦ. 

 

Предвид гореизложеното, в случай че след допълнителното ѝ изискване по 

установения ред, Справката за местните единици не бъде предоставена за 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ 

ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“ 

 

 

4 

 

№ Дата на 
получаване 

Въпрос Разяснения от УО 

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.“ 

Според нас в двете части на отговорът Ви има противоречие, тъй като 

според него от една страна непредставянето на посочената справка няма да 

доведе до отхвърляне на проектното предложение, а от друга точно 

обратното? 

Моля Ви за ясен отговор на въпроса: Ако едно или повече от юридическите 

лица, регистрирани по Търговския закон и участващи в обединението-

кандидат, не представят Справка за местните единици на за 2017 и 2018 

години, то проектното предложение ще бъде ли отхвърлено? 

 

2. В случай, че юридическо лице, регистрирано по Търговския закон 

участващо в обединението-кандидат, не е изготвяло Справка за местните 

единици за 2017 и 2018 години и съответно не може да представи същата, 

може ли да се приемат данните от останалите справки от Годишния му 

отчет за 2017 и 2018 г. съдържащи релевантна информация на тази от 

Справката за местните единици, като Справката за предприятието и Справка 

за заетите лица и средствата за заплата, в които са посочени адрес и 

седалище на дружеството, вид на дейността, брой на персонала и видовете 

заетост, като източник на информация, че същото осъществява 

икономическа дейност в дадения регион, в който то е регистрирано? 

Например дружество „Х“ за 2018 г. е със седалище и адрес на регистрация в 

град Благоевград, и съответно там осъществява дейността си, 

икономическата му дейност е производство на мебели и средносписъчния 

брой на персонала му е 15 души. Дружеството не изготвя Справка за 

местните единици, но предната информация е налична в Справката за 

предприятието и Справка за заетите лица и средствата за заплата. При това 

положение ще се приеме ли дружеството „Х“ като юридическо лице 

осъществяващо дейността си в Югозападния район на планиране? 

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. 

 

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. 

7. 10.10.2019 1. По отношение на свързаността между участниците в Обединението-

кандидат, цитирана в т. 11 Допустимост на кандидатите, п.т. 11.1. Критерии 

за допустимост на кандидатите, ал.2, участието на едно или повече 

юридически лица (регистрирани по Търговския закон) с общинско участие в 

1. Съгласно Условията за кандидатстване, юридическите лица (членове на 

РИЦ) регистрирани по Търговския закон не трябва да са свързани предприятия 

по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП). 

С оглед на изложеното, дружествата, при които 50% и повече от капитала се 
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Обединението-кандидат, ще бъде ли считано като такова на свързани лица? 

  

2. В точка 10. Процент на съфинансиране от Условията за кандидатсване се 

казва: “Остатъкът от общите допустими разходи по проекта, независимо от 

приложимия режим на държавна/минимална помощ по Елемент А и 

Елемент Б на процедурата, трябва да бъде съфинансиран чрез собствени 

средства на кандидата или със средства от външни източници, които 

средства изключват всякаква публична подкрепа.“ Във връзка с това, 

допустимо ли е партньор в обединението-кандидат община да участва със 

съфинансиране, в случай, че последното представлява приход от стопанска 

дейност на съответната община? Какъв документ ще бъде приет за 

достатъчно доказателство за произхода на средствата на съфинансирането?  

притежава от българската държава, държавен орган или орган на местно 

самоуправление се считат за свързани предприятия. 

 

2. Следва да имате предвид че по процедурата не е допустимо участието на 

партньори, а общините могат да участват единствено като членове, включени в 

състава на обединението-кандидат. Изискването, посочено в т.10 „Процент на 

съфинансиране“ от Условията за кандидатсване – остатъкът от общите 

допустими разходи по проекта да бъде съфинансиран чрез собствени средства 

на кандидата или със средства от външни източници, които средства изключват 

всякаква публична подкрепа, е относимо спрямо кандидата.  

 

Проверката за изпълнение на изискването се извършва въз основа на 

представената от страна на кандидата Декларация за държавни/минимални 

помощи (Приложение Д), в която кандидатът е длъжен да декларира в Раздел 

III, т.1, че посочената от него стойност в т. 6 от Формуляра за кандидатстване, 

на ред „Съфинансиране от бенефициента“ включва само собствени средства на 

кандидата или средства от външни източници, които средства изключват 

всякаква публична подкрепа. Допълнително, следва да имате предвид, че 

финансовият принос, който следва да е без всякаква публична подкрепа 

означава финансиране, получено от собствените ресурси или заеми, получени 

при търговски условия. 

8. 11.10.2019 От Критериите за допустимост на кандидатите /т.11.1/ от Условията за 
кандидатстване по процедурата: 

4) 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. 

… 
5) Допустими за финансиране по настоящата процедура за подбор на 

проекти са само кандидати, които включват минимум 3 (три) 
юридически лица, регистрирани по Търговския закон или 

еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-

Както е посочено в запитването Ви, помощите за изграждане или 

модернизиране на научноизследователски инфраструктури, които извършват 

стопанска дейност, са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, 

параграф 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по 

член 108, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени условията, определени в 

член 26 и в глава I от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014. 

 

Субектът, спрямо който се преценява изискването за затруднено положение е 

кандидатът/обединението (и на ниво група). При попълване на Декларацията за 

държавни/минимални помощи (Приложение Д) и съответно при определяне 

дали дадено предприятие е в затруднение или не, се ползват данни за 

последната приключена финансова година (в случаите по т. 1 и т. 2 на стр. 20 и 

21 от Условията за кандидатстване) или за последните две приключени 

финансови години (в случаите по т. 5 на стр.21 от Условията за 

кандидатстване). 

Преценката по отншение на затруднено положение на етап оценка на 
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членка на Европейското икономическо пространство, които са 

извършвали икономическата си дейност на територията на дадения 

район на ниво NUTS 2 през 2017 и 2018 г. 
… 

6) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 

кандидати-обединения, които включват минимум 1 (едно) висше 
учебно заведение/научноизследователска организация или 
техни звена/институти, посочени в букви а/ до г/ по-долу, които 

разполагат с капацитет и развиват дейност в дадения район на ниво 

NUTS 2:  

а) акредитирани български висши училища и основни звена по смисъла на 

чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето образование към акредитираните 

български висши училища; 

б) Българска академия на науките и нейни академични институти и 

специализирани академични звена; 

в) Селскостопанска академия и научните институти към нея; 

г) експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла 

на чл. 60 от Закона за администрацията. 

… 

От Приложение Й „Критерии и методология за оценка на проектни 
предложения по ОПИК…“ т.17 – Критерии за оценка на допустимостта 
на кандидата: 
Кандидатът (обединението) не е предприятие (и на ниво група) в затруднено 

положение (с оглед  „инвестиционни помощи за научноизследователски 

инфраструктури“ съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014) и по отношение на 

него не е изпълнено нито едно от следните обстоятелства   :  

В случай на акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, 

командитно дружество с акции или кооперация или други дружества по 

Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което 

съществува по-малко от три години), когато неговият записан акционерен 

капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е 

случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички 

други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал 

на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който 

надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на 

настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена 

отговорност" се разбира по-специално видовете дружества, посочени в 

проектното предложение се извършва спрямо подадената от кандидата 

Декларация за държавни/минимални помощи (Приложение Д). Преди 

сключване на административен договор за безвъзмездна финансова помощ се 

извършва проверка (включително за наличие на „предприятие в затруднено 

положение“ по смисъла на чл. 2, пар. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014) на 

кандидата (обединението) и лицата, с които е свързан, формирайки група, въз 

основа на представените отчети и чрез извършване на служебна проверка на 

наличната информация в публичните регистри (вкл. Търговския регистър и 

регистър на ЮЛНЦ). Проверката и определянето на „група“ ще се извършва по 

отношение на предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия, като: 

"предприятие майка" означава предприятие, което контролира едно или повече 

дъщерни предприятия и съответно „дъщерно предприятие" означава 

предприятие, което се контролира от предприятие майка, включително 

дъщерно предприятие на крайно предприятие майка. 
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приложение I към Директива 2013/34/ЕС / България: акционерно дружество, 

дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции /, а 

понятието „акционерен капитал" включва, когато е уместно, премии от 

акции.  

В случай на събирателно дружество или командитно дружество или други 

лица по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС /за България: 

събирателно дружество, командитно дружество/  (което не е МСП, което 

съществува по-малко от три години), когато капиталът, вписан в баланса на 

дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За 

целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне 

някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на 

дружеството", се разбира по-специално типовете дружества, посочени в 

приложение II към Директива 2013/34/ЕС. 

• Когато предприятието (обединението) е в процедура по колективна 

несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно 

право, за да бъде обект на процедура по колективна 

несъстоятелност по искане на неговите кредитори. 

• Когато предприятието (обединението) е получило помощ за 

оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило 

гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е 

обект на план за преструктуриране. 

• Когато предприятието (обединението) не е МСП и през последната 

година: 

- съотношението задължения/собствен капитал на 

предприятието е било по-голямо от 7,5; и 

- съотношението за лихвено покритие на предприятието 

(обединението), изчислено на основата на EBITDA, е било 

под 1,0. 

• Изчисляването на съотношението задължения/собствен капитал се 

извършва съгласно следната формула: От пасива на баланса  раздел 

В. „Задължения“,  ред „Облигационни заеми“  (код 07100) плюс 

„Задължения към финансови предприятия“  (код 07200) делено на 

раздел А. „Общо за раздел А“ (код 05000).  

• Съотношението за лихвено покритие на предприятието 

(обединението), изчислено на основата на EBITDA се преценява 

съгласно следната формула: (код 15000, ред „Общо за група I“, от 

Раздел Б „Приходи“ на ОПР  минус код 10000, ред „Общо за група 
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I“ от Раздел А „Разходи“ на ОПР плюс код 10410, ред „Разходи за 

амортизация и обезценка на дълготрайни материални и 

нематериални активи“) делено на код 11 200, ред „Разходи за лихви 

и други финансови разходи“ от Раздел А „Разходи“ на ОПР. 

След запознаване с цитираните документи по-горе, както и чл. 26 от 
Регламент (ЕС) № 651/2014 /цитиран по-долу/, бихме искали да получим 
разяснение на израза: „Кандидатът (обединението) не е предприятие (и на 

ниво група) в затруднено положение (с оглед  „инвестиционни помощи за 

научноизследователски инфраструктури“ съгласно Регламент (ЕС) № 

651/2014) и по отношение на него не е изпълнено нито едно от следните 

обстоятелства…“ – ясно е, че Кандидатът (обединението) е 
ОБЕДИНЕНИЕТО от т. 1 от Насоките за кандидатстване, интересува 
ни, как се разбира и как се изчислява затрудненото положение (и на 

ниво група), както и към кой момент следва да бъде изчислено? 

 Член 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014) 
Инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури 

1.   Помощите за изграждане или модернизиране на научноизследователски 

инфраструктури, които извършват стопанска дейност, са съвместими с 

вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора и се 

освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от 

Договора, ако са изпълнени условията, определени в настоящия член и в 

глава I. 

2.   Когато научноизследователската инфраструктура извършва както 

стопанска, така и нестопанска дейност, финансирането, разходите и 

приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно въз основа на 

последователно прилагани принципи за осчетоводяване на разходите, които 

могат да бъдат обективно оправдани. 

3.   Цената за експлоатацията или използването на инфраструктурата 

отговаря на пазарната цена. 

4.   Достъпът до инфраструктурата е отворен за няколко ползватели и се 

предоставя на прозрачна и недискриминационна основа. Предприятията, 

които са финансирали поне 10 % от инвестиционните разходи за 

инфраструктурата, могат да получат преференциален достъп при по-изгодни 

условия. За да бъде избегната свръхкомпенсация, този достъп е 

пропорционален на приноса на предприятието към инвестиционните 

разходи и условията се оповестяват публично. 

5.   Допустимите разходи включват инвестиционните разходи в материални  
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и нематериални активи. 

9. 14.10.2019 Доколкото в условията за кандидатстване е записано: 

"ВАЖНО: Юридическите лица (членове на РИЦ) регистрирани по 

Търговския закон не трябва да са свързани предприятия по смисъла на чл. 3 

и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП).", 

това означава ли, че: 

1. Ако имаме член на РИЦ  - Oбщина, която притежава 100%  от капитала на 

дружество "А", което е регистрирано по ТЗ, то дружество "А" е допустимо 
за член на РИЦ, ведно със същата Община, тъй като тя не е 
регистрирана по ТЗ? 

2. Ако имаме член на РИЦ  - Oбщина, която притежава дял под 25% във  

второ дружество "Б", а държавата е вторият съсобственик в капитала му - с 

над 75%, то  дружество "Б" също е допустимо да бъде член на РИЦ, 
ведно със същата Община? 

3. Ако отговорът на предходните два въпроса е "Да", то това означава ли, че: 

двете дружества "А" и "Б" заедно, ведно с Общината, която притежава 
дялове и в двете дружества, са допустими заедно да бъдат трима от 
членовете на един и същи РИЦ? 

Моля запознайте се с разяснения на УО по въпрос № 7.1.  

 

Освен това, общините не са юридически лица регистрирани по Търговския 

закон, поради което изискването посочено в поле „Важно“ на стр. 14 не е 

приложимо спрямо тях. Наличието на община, включена в състава на 

кандидата, не е относимо към преценката по отношение на критерия за 

допустимост, който изисква юридическите лица (членове на РИЦ) 

регистрирани по Търговския закон да не са свързани предприятия по смисъла 

на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП). 

 

 


