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Отговаря ли на изискванията за допустимост като научноизследователска
организация един институт, създаден с Решение на Министерски съвет №
139 от 16.07.1965 г., който след приватизацията през 1998 г. работи като
акционерно дружество и до момента съхранява предмета си на дейност като
единствен отраслов институт, с код по КИД 72.19?
Институтът е включен в Националния списък на научноизследователските
организации, които могат да приемат чужденци за разработване на
научноизследователски проекти (със Заповед на Министъра на
образованието № РД09-3774/24.08.2017 г.) и е пререгистриран от
Националния център за информация и документация в Регистъра за
научната дейност в Република България с Удостоверение № 33-00161/03.05.2018 г.

Съгласно Условията за кандидатстване, част 11.1, т.3 (г) по процедурата са
допустими експериментални лаборатории и изследователски институти по
смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията, съгласно който „Министерски
съвет може да създава с постановление на свое подчинение или към министър
експериментални лаборатории, изследователски институти, …“, като дейността
и организацията на работата им се определят с устройсвен правилник, приет от
Министерски съвет или издаден от съответния министър. В този смисъл, в
случай че посочения в запитването Ви институт отговаря на това изискване, той
е допустим за участие по процедурата, при спазване на всички останали
условия и критерии.

Въпросите ни са по отоншение на допустимостта на кандидата: В
хипотезата на обединение - дружества по смисъла на Търговския закон или
еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на
Европейското икономическо пространство., и уточнението че "За да бъдат
допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да
са регистрирани (вписани/оповестени в съответния регистър) като
обединения след 31.12.2018 г. ", както и в т.2 от 11.1 Критерии за
допустимост на кандидатите, "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. "

1. В случай че дадено юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, не
е извършвало дейност през 2017 и 2018 г. и е подало декларация за липса на
дейност през тези две години, то не отговаря на посоченото в запитването Ви и
в Условията за кандидатстване по процедурата изискване за извършване на
икономическа дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 през
2017 и 2018 г.

В допълнение, от участие в процедурата са изключени организациите от
Регистъра за научната дейност в Република България, за което обстоятелство
можете да направите справка със становището на Управляващия орган на
ОПИК от публичното обсъждане на документацията по въпрос 9.

2. Видовете търговски дружества са изчерпателно изброени и описани в Дял
трети на Търговския закон и е въпрос на свободен избор от страна на
обединението-кандидат, включващо минимум три фирми и едно научно звено,
да избере конкретната юридическа форма. Управляващият орган не е
предоставил образец на договор за подобно обединение, но е поставил
минимални условия за съдържанието му, описани в т. 24 (н) от Условията за
кандидатстване.

1. Всички ли членове на РИЦ, които са дружества по ТЗ следва да са
извършвали дейност за 2017 и 2018 г., възможно ли е някои от 3-те
юридически лица да не е осъществявало дейност по смисъла на Закона
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за счетоводството (не е реализирало приходи и разхои или ако има
такива, те са под 500 лева) и респективно е подала за 2017 и 2018
финансова година Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч?
2. Каква е юридическата форма на кандидата по настоящата схема,
който кандидат следва да е вписан като обединение в ТР след 31.12.2018
г., когато кандидата не е сдружение? Това обединение от минимум 3
юридически лица, вписани в ТР каква юридическа форма може да
бъде? Има ли Договор за подобно обединение, който да е предложен от
УО?
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