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Дата на разясненията от УО:  20 януари 2017 г. 

27.  10.01.2017 г. Здравейте,  

Имаме регистрирано клъстерно обединение под формата на дружество 

съгласно чл. 357 от ЗЗД, което има 8 члена и е създадено преди датата на 

обявяване на процедурата. Според Методологията за категоризиране на 

Клъстери по Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.009 

„Развитие на клъстери в България“, за да може такъв вид обединение да 

участва в процедурата, следва да регистрира едно от следните два 

варианта на обединение: 

- регистриран като сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел или е еквивалентно лице по смисъла на 

законодателството на държава-членка на Европейското икономическо 

пространство, или 

- юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или е еквивалентно 

лице по смисъла на законодателството на държава-членка на 

Европейското икономическо пространство 

Изискването е новорегистрираното юридическо лице да има идентични 

членове и тази регистрация следва да се случи преди Категоризацията с 

краен срок 30.01.2017г.  

В периода от създаването на клъстерно обединение под формата на 

дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД до днес имаме нови кандидати, които 

бихме искали да приемем като членове в нашето обединение и в тази 

връзка искаме да попитаме следното: 

1. Има ли правило, което да забранява вписването на нови членове към 

вече съществуващ клъстер след датата на обявяване на процедурата? 

2. Има ли правило, по което приемане на нови членове след датата на 

обявяване на процедурата води до дисквалификация на кандидатурата за 

участие в процедурата? 

3. Ако подобно приемане на нови членове е позволено, има ли значение 

дали тези нови членове ще бъдат първо членове на клъстерното 

обединение под формата на дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД и след 

това, с цел запазване на идентичността на членовете да бъдат част от 

членовете на новорегистрираното юридическо лица по една от двете 

възможности избраени по-горе? 

4. Позволено ли е приемането на новите членове да се случи директно в 

1. и 2. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят 

ограничение за включване на нови членове/участници в клъстера след датата на 

обявяване на процедурата, но те няма да бъдат взети предвид при извършване на 

категоризирането и оценката на проектното предложение. 

3. и 4. Клъстери, създадени като обединения - дружества по смисъла на Закона за 

задълженията и договорите 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 под една от 

допустимите по процедурата две правни форми. Членовете/участниците в новото 

клъстерно обединение следва да са идентични на членовете/участниците в 

дружеството съгласно чл. 357 от ЗЗД преди датата на обявяване на процедурата, 

т.е. задължително е в новото клъстерно обединение да членуват всички лица, 

които са членували в дружеството по ЗЗД преди датата на обявяване на 

процедурата. 

При спазване на горепосоченото, не съществува ограничение за включване на 

нови членове/участници в новото клъстерно обединение, създадено след датата 

на обявяване на процедурата, но те няма да бъдат взети предвид при извършване 

на категоризирането и оценката на проектното предложение. 

5 - 8. Моля, вижте разясненията на УО по т. 1 и 2 по-горе. 

По отношение на последния въпрос, моля вижте разясненията на УО по въпрос 

28 по-долу. 
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новорегистрираното юридическо лица по една от двете възможности 

избраени по-горе? 

5. Позволено ли е приемането на новите членове да се случи след като 

клъстерът е вече категоризиран? 

6. При категоризация на Клъстера подлежат ли на оценка и точкуване 

новите членове приети след обявяването на процедурата? 

7. При оценка на Проектни предложения, считат ли се за валиднени за 

оценката новите членове, които са приети след обявяването на 

процедурата, но преди категоризацията на клъстера? 

8. При оценка на Проектни предложения, считат ли се за валиднени за 

оценката новите членове, които са приети след обявяването на 

процедурата и след категоризацията на клъстера? 

Допълнително в Методология за категоризиране на клъстери по процедура 

BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ са изброени 

няколко критерии, за които бихме искали да попитаме следното: 

II. Структура, устойчивост и клъстерни членове 

1. Административно тяло на клъстера 

Към момента имаме управител, който е назначен на Договор за 

управление и контрол, което е обичайна практика за договорна форма с 

управители на дружества. Този тип договор счита ли се за валидно 

доказателство за трудово правоотношение по тази точка от критериите? 

Благодаря предварително, 

 

Подател: Тодор Попов  

Ел. поща: tvpopov@gmail.com 

28.  11.01.2017 г. Здравейте,  

Последният ни въпрос не е правилно формулиран и бихме искали да го 

зададем по сления начин отново: 

II. Структура, устойчивост и клъстерни членове 

1. Административно тяло на клъстера 

Към момента имаме управител, който е назначен на Договор за 

управление и контрол, което е обичайна практика за договорна форма с 

управители на дружества. Този тип договор счита ли се за валидно 

доказателство ангажираността на управителя към дружеството и 

съответно за допустим вид правоотношение между управителя и 

дружеството (заместващ трудовото правоотношение) по тази точка от 

В конкретния случай, по отношение на критерий 1 „Административно тяло на 

клъстера“, раздел II „Структура, устойчивост и клъстерни членове“ от 

Методологията за категоризиране на клъстери (Приложение Б), следва да имате 

предвид, че съответствие с критерия ще бъде налице при изградено 

административно тяло на клъстера, т.е. когато има нает персонал единствено на 

трудови правоотношения към клъстера преди датата на обявяване на 

процедурата. В този смисъл, договор за управление и контрол няма да бъде взет 

предвид като източник на проверка по посочения критерий. 
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критериите? 

Поздрави, 

 

Подател: Тодор Попов  

Ел. поща: tvpopov@gmail.com  

29.  11.01.2017 г. Здравейте, 

пишем Ви от Клъстер за иновационни дейности и научни изследвания. 

Имаме въпрос във връзка с Методология за категоризиране на клъстери 

по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, 

към раздел III Стратегическо планиране: 

точка 1. Наличие на маркетингова стратегия  и 

точка 2. Годишен план бюджет на клъстера за 2017г. 

Имате ли някакви насоки или указания как да са изготвени и какво да  

съдържат? 

Благодаря предварително за отговора. 

 

Ел. поща: info@bgcluster.com 

Следва да имате предвид, че по критерий 1 „Стратегически документ на 

клъстера“ и критерий 2 „Годишен план/бюджет на клъстера“, раздел III 

„Стратегическо планиране“ от Методологията за категоризиране на клъстери 

(Приложение Б) се оценява наличието на съответните документи на клъстера, т.е. 

те трябва вече да са изготвени преди датата на обявяване на процедурата и във 

връзка с това няма конкретни изисквания за формата им. 

30.  12.01.2017 г. Здравейте , 

ние сме две фирми занимаващи се със заведения за бързо хранене. можем 

ли да кандидатстваме по долу посочените компоненти: 

1. Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване 

на клъстера 

2. Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация  

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 

По проект BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“. 

Благодаря  

Хубав ден  

 

Подател: Зорница Зъкова- Иванова 

Ел. поща: zozi_iv@abv.bg 

За да бъдат допустими, кандидатите следва да отговарят на всички критерии, 

условия и изисквания по настоящата процедура. 

Моля, запознайте се с Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и 

приложенията към тях (вкл. Методология за категоризиране на клъстери), които 

могат да бъдат намерени на интернет страницата на Управляващия орган на 

следния адрес: 

http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2009-razvitie-na-klsteri-v-blgariya 

31.  12.01.2017 г. Уважаеми Господа, 

Във връзка с методология за категоризиране на клъстери по процедура 

BG16RFOP0002-2.009, т.2 „Критерии за категоризиране", раздел II. 

„Структура, устойчивост и клъстерни членове": 

- т.З „Брой нови членове на клъстера през последните 3 години (2013, 2014 

и 2015г.); 

Както изрично е посочено в Методологията за категоризиране на клъстери, 

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

2014 и 2015 г.)“ и критерий 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 
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- т.4 „Текучество в състава на клъстера през последните 3 години (2013, 

2014 и 2015г.) 

- т. 7„Финансова устойчивост на клъстера през последните 3 години (2013, 

2014 и 2015г.), 

моля да отговорите на следния въпрос: 

Когато клъстерът-кандидат е регистриран през месец август 2016г. 

документи за какъв период следва да представи в процедурата по 

категоризация? 

 

Подател: С. Баласопулов 

Ел. поща: cluster@tpkunion.com 

години преди датата на обявяване на процедурата. 

По отношение на критерий 7 „Финансова устойчивост на клъстера през 

последните 3 години (2013, 2014 и 2015 г.)“ от същия раздел следва да имате 

предвид, че наличието на финансиране от членски внос и финансирането от 

продажба на продукти или от предоставяне на услуги от клъстерната 

организация следва да са за 2013, 2014 и 2015 г. и не включват 2016 г. 

32.  12.01.2017 г. Здравейте, 

Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на 

клъстери в България“, бих искала да задам следните въпроси:  

1) Предвид това, че в Условията за кандидатстване, т. 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване и по-точно 

подточка ж/, е записано следното: 

„ж/ Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) 

относно кода на основната икономическа дейност на клъстера-кандидат 

въз основа на данни за 2015 г.  (приложимо за кандидати, които имат 

приключена финансова 2015 година и са осъществявали дейност през нея) 

– прикачено в ИСУН 2020. 

По отношение на клъстери, които нямат приключена  финансова 2015 г. 

или не са осъществявали дейност през тази година, съответствието с 

изискването ще бъде извършено съобразно кода на основна дейност, 

вписан в Търговския регистър/Регистър БУЛСТАТ към датата на 

кандидатстване. Неосъществяването на дейност през 2015 г. следва да 

се удостовери чрез представяне на Декларация за неактивност, подадена 

към НСИ – прикачена в ИСУН 2020.“ 

Моля да потвърдите, че изискваното Удостоверението от НСИ относно 

кода на основната икономическа дейност на клъстера-кандидат е въз 

основа на данни за 2015 г., с оглед на това, че към крайния срок за 

кандидатстване по процедурата (28-ми април, 2017 г.), последната 

приключена година за кандидатите, ще бъде 2016 г. 

2) В документа Методология за категоризиране на клъстери по процедура 

BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, на стр. 17, е 

1. Както изрично е посочено в т. 24 „Списък на документите, които се подават на 

етап кандидатстване“, буква ж/ от Условията за кандидатстване, кандидатите, 

които имат приключена финансова 2015 г. и са осъществявали дейност през нея 

следва да представят Удостоверение от НСИ относно кода на основната 

икономическа дейност на клъстера-кандидат въз основа на данни за 2015 г.  

2. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят подобно 

изискване.   

За да бъде категоризиран даден кандидат като клъстер в начален етап на 

развитие, кандидатът следва да получи над 20 точки при процеса на 

категоризиране и да включват минимум 7 (седем) юридически лица и/или 

еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на 

държава-членка на Европейското икономическо пространство. 

3. Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят подобно 

ограничение.  

4.  Следва да имате предвид, че не съществува изискване документите за 

категоризиране да бъдат заверени с подпис и мокър печат от всяка една от 

фирмите членове на клъстера. След компресирането/архивирането им, папката 

(файлът) следва да бъде подписана с валиден КЕП от лице с право да 

представлява кандидата (клъстера). 
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описано следното: 

„В зависимост от получения брой точки, кандидатите ще бъдат 

категоризирани в следните три категории клъстери: 

а/ Клъстери в начален етап на развитие – над 20 точки и включват 

минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични търговци, 

регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или 

еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка 

на Европейското икономическо пространство.“ 

Въпросът ми засяга дефиницията за „Клъстери в начален етап на 

развитие“ и по-точно, ако даден клъстер-кандидат вече има изпълнен 

проект, приключен през 2014 г., по Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика", процедура 

№BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България", 

то този клъстер допустим ли е за категоризиране като „Клъстер в начален 

етап на разивтие“ или следва да бъде допустим кандидат само ако бъде 

категоризиран в една от следващите две категории: „Развиващи се 

клъстери“ или „Развити клъстери“?  

3) Ако само един от членовете на клъстер, който ще кандидатства за 

категоризиране като „Клъстер в начален етап на развитие“, е участвал в 

друг клъстер, изпълнявал проект по Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика", процедура 

№BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България", 

това допустимо ли е? 

4) В документа Методология за категоризиране на клъстери по процедура 

BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, на стр. 18 са 

изброени необходимите документи за представяне по електронен път пред 

ИАНМСП за категоризиране на клъстерите. Въпросът ми е във връзка със 

следните документи: 

„к/ Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и 

разходите по видове и икономически дейности за последните три години 

(2013, 2014 и 2015 г.) на фирмите членове на клъстера; 

л/ Счетоводен баланс за последните три години (2013, 2014 и 2015 г.) на 

фирмите членове на клъстера; 

м/ Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други 

разходи за труд за последните три години (2013, 2014 и 2015 г.) на 

фирмите членове на клъстера; 
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н/ Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за последните три 

години (2013, 2014 и 2015 г.) на фирмите членове на клъстера; 

ВАЖНО: Документите по букви от к/ до н/ следва да са във формат 

идентичен на този, в който са подадени към НСИ.“ 

Гореизброените документи (папката с компресирани/архивирани 

документи) следва да бъдат подписани само с КЕП от лице с право  да 

представлява клъстера кандидат или първо трябва да бъдат заверени с 

подпис и мокър печат от всяка една от фирмите членове на клъстера и 

след това подписани с КЕП от лице с право  да представлява клъстера 

кандидат? 

  

С уважение, 

 

Подател: Анна Петрова 

Ел. поща: a_d_petrova@abv.bg 

33.  13.01.2017 г. Въпроси във връзка с процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-

2.009 „Развитие на клъстери в България“: 

1. Консорциум-клъстер ЛаБиоХимМаш е ДЗЗД. Според изискванията на 

процедурата е необходима регистрация по ЗЮЛНЦ. В тази връзка 

възможно ли е да се подаде заявление за категоризация в ИАНМСП на 

база подадени документи за регистрация и течаща процедура в съда? 

2. Съществува ли възможност само част от членовете на ЛабиоХимМаш да 

регистрират сдружение по ЗЮЛНЦ, а след 30.01.2017 и до 30.04.2017 да се 

присъединят останалите? Въпросът се задава във връзка с малко по-

продължителната процедура  при един от нашите членове - Югозападен 

университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград. 

3. През 2015 г. ЛабиоХимМаш изпълни ДБФП по ОП 

"Конкурентноспособност" 2007-2013, в който има заложено условие за 3-

годишно устойчиво развитие. Новорегистрираното сдружение по ЗЮЛНЦ 

ще бъде правоприемник на досегашното ДЗЗД. В такъв случай 

изискването за 3-годишно устойчиво развитие ще се счита ли за 

изпълнявано, тъй като до момента на регистрация ЛаБиоХимМаш ще има 

1,5 год. развитие, а останалото време това изискване ще се изпълнява от 

сдружението по ЗЮЛНЦ? 

Поздрави, 

  

1. и 2. Клъстери, създадени като обединения - дружества по смисъла на ЗЗД 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 под една от допустимите по 

процедурата две правни форми, т.е. процесът по регистрация следва да е 

приключил в посочения по-горе период. Членовете/участниците в новото 

клъстерно обединение следва да са идентични на членовете/участниците в 

дружеството съгласно чл. 357 от ЗЗД преди датата на обявяване на процедурата, 

т.е.  задължително е в новото клъстерно обединение да членуват всички лица, 

които са членували в дружеството по ЗЗД преди датата на обявяване на 

процедурата. 

3. При изпълнение на посоченото по-горе изискване - членовете/участниците в 

новото клъстерно обединение да са идентични на членовете/участниците в 

дружеството съгласно чл. 357 от ЗЗД преди датата на обявяване на процедурата, 

ще бъде налице съответствие с изискването за устойчивост по процедурата за 

подкрепа на клъстери през предходния програмен период. 
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Подател: Керан Иванов 

Ел. поща: info@laborbio.com 

34.  13.01.2017 г. Здравейте, имам въпрос, свързан с процедурата "Развитие на клъстери в 

България".   

Клъстер, учреден като дружество по чл. 357 от ЗЗД преди датата на 

откриване на процедурата, допустимо ли е да кандидатства по обявената 

процедура, ако до 31.01.2017 г се регистрира като дружество по 

Търговския закон? 

Благодаря! 

 

Подател: Н. Христова 

Ел. поща: metalagro_1953@abv.bg 

Клъстери, създадени като обединения - дружества по смисъла на ЗЗД са 

допустими по процедурата само и единствено, когато в периода от датата на 

обявяване на процедурата (12.12.2016 г.) до датата на подаване на заявлението за 

категоризиране регистрират клъстерно обединение под една от допустимите по 

процедурата две правни форми. Следва да имате предвид, че крайният срок за 

подаване на заявление и документи за категоризиране е 30.01.2017 г. 

35.  13.01.2017 г. Здравейте, 

Във връзка с публикувана процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на 

клъстери в България“, имаме следните въпроси: 

Съгласно Методологията за категоризиране на клъстери (Приложение Б от 

Условията за кандидатстване – раздел II. Структура, устойчивост и 

клъстерни членове, т. 6. Управленски капацитет на клъстера от критериите 

за категоризиране), ще бъде оценяван управленския опит на 

ръководителя на клъстера. Във връзка с този критерий имаме следните 

въпроси: 

1. В случай че ръководителят на клъстера разполага с управленски 

опит като ръководител на обединения от юридически лица, моля 

да разясните с какъв документ следва да бъде доказано това 

обстоятелство.  

2. В случай че ръководителят на клъстера разполага с управленски 

опит като ръководител на юридическо лице (управител на фирма) 

и това обстоятелство не може да се докаже с трудова/служебна 

книжка, моля да разясните какъв документ следва да бъде 

представен като доказателство. Договорът за управление счита ли 

се за доказателство на управленския опит в този случай? 

Благодаря предварително, 

 

Подател: Димитрова 

Ел. поща: denitsapro@gmail.com 

1. и 2. Документите, доказващи наличието на управленски опит на ръководителя 

на клъстера са посочени в т. 3 „Необходими документи“, буква й/ от 

Методологията за категоризиране и включват трудова книжка, служебна книжка, 

трудов договор, граждански договор, референции от работодател или други 

приложими документи, издавани от съответния работодател/организация.  

Следва да имате предвид, че под „ръководител на клъстера“ се разбира лицето, 

което е определено да изпълнява тези функции в съответния документ (устав или 

друг приложим учредителен документ, удостоверение за актуално състояние на 

кандидата, издадено от съответния съд, договор за управление и контрол и т.н.). 

 


