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Въпрос Разяснения от УО 

Дата на разясненията от УО: 19 ноември 2019 г. 

25.  09.11.2019 Въпрос 1:  

В условията за кандидатстване е записано следното изискване: 

В т.11. Допустими кандидати, т. 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите, 

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).“ 

От така формулираното изискване следва, че всяко едно от предприятията 

членове на РИЦ не следва да е свързано предприятия не само с 

предприятията членове на РИЦ, но и не следва да са свързано предприятия с 

други предприятия извън обединението РИЦ. 

Същевременно, отговор на въпрос №12 от 17.10.2019г. Управляващият 

орган уточнява следното:  

Изискванията, посочени в Условията за кандидатстване по процедурата 

поставят ограниченото юридическите лица (членове на РИЦ) 

регистрирани по Търговския закон да не са свързани помежду си 

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

предприятия (ЗМСП). 

 

Моля да уточните следното:  

1.1. Допустимо ли е юридическите лица (членове на РИЦ) регистрирани по 

Търговския закон да са свързани предприятия с предприятия, които не 

са членове на РИЦ?  

1.2. Допустимо ли е юридическите лица (членове на РИЦ) регистрирани по 

Търговския закон да са предприятия партньори (по смисъла на на чл.3 и 

чл. 4 от ЗМСП) с предприятия , които не са членове на РИЦ?  

1.3. Допустимо ли е, юридическите лица (членове на РИЦ) регистрирани по 

Търговския закон да са предприятия партньори (по смисъла на на чл.3 и 

чл. 4 от ЗМСП) с предприятия , които са членове на РИЦ?  

1.4. Към кой момент следва предприятията членове на РИЦ да отговарят на 

изискването да не са свързани предприятия – към дата на създаването 

на РИЦ или към друг момент?  

1.5. Кои са източниците на проверка, които ще бъдат използвани за 

доказване на обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП за предприятията 

1.1 и 1.2 Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят 

ограничение юридическите лица (членове на РИЦ), регистрирани по 

Търговския закон, да са свързани предприятия или предприятия партньори (по 

смисъла на на чл.3 и чл. 4 от ЗМСП) с предприятия, които не са членове на 

РИЦ. 

 

1.3 Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят 

ограничение юридическите лица (членове на РИЦ), регистрирани по 

Търговския закон, да са предприятия партньори (по смисъла на на чл.3 и чл. 4 

от ЗМСП) с предприятия , които са членове на РИЦ. 

 

1.4 Предприятията (членове на РИЦ) следва  да отговарят на изискването да не 

са свързани предприятия към последната приключена финансова година. 

 

1.5 Източник на проверка за доказване на горното обстоятелство е 

Декларацията, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и 

условията за изпълнение (Приложение Б). Преди сключване на договора, УО 

ще извърши служебна проверка по отношение на декларираните обстоятелства, 

като при необходимост ще изиска от кандидатите да представят допълнителни 

разяснения и подкрепящи документи в потвърждение на декларираните данни. 

 

2.1 и 2.2 Моля вижте разяснението на УО на ОПИК на въпрос № 20.2.  

 

Не е допустимо задължителните членове на РИЦ, описани в т.11.1, 2) и 3) от 

Условията за кандидатстване, да са извършвали дейност за 2017 и 2018 г. и да 

разполагат с капацитет в област София (столица). 

 

3. Допустимите дейности и разходи по процедурата са описани подробно в 

т.13.1 и 14.2 на Условията за кандидатстване.  
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членове на РИЦ на етап сключване на договор за безвъзмездна 

финансова помощ. 

При отговор на въпрос 1.4 и 1.5 моля да имате предвид, че съществува 

хипотеза, в която поради участието си в РИЦ предприятията членове на 

РИЦ ще се станат свързани помежду си (или предприятия партньори) 

именно чрез участието си в РИЦ. Т.е. към момента на сключване на 

договор обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 могат да бъдат различни от 

обстоятелствата към момента на създаване на РИЦ. 

 

Въпрос 2:  

В условията за кандидатстване, т.5 Териториален обхват е посочено 

изискване: 

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на 

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

 

Същото условие е посочено и в т. 13.1. Допустими дейности, I. Допустими 

проекти, т.6) 

6) Проектите по процедурата следва да се изпълняват на територията на 

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

 

От посочените условия става ясно, че ограничението по отношение на 

област София (столица) е в сила за мястото на изпълнение на проекта. 

Изискване е РИЦът да осъществява дейност и проектът да се реализира в 

един район на планиране (ниво NUTS2), като за района на планиране 

Югозападна България е изключен код NUTS3 - BG411област София 

(столица).  

 

Същевременно, в отговор на Въпрос № 3 от 02.10.2019, Управляващият 

орган казва:  

По отношение задължителните членове на кандидата (обединението) 

е в сила ограничението, посочено в т.5 на Условията за кандидатстване 

за изключване на BG411 област София (столица). В допълнение, към 

минималния брой юридически лица се допуска и участието САМО на едно 

юридическо лице, което осъществява дейност в друг район на планиране 

(вкл. от област София (столица), но единствено в случай, че ще започне да 

осъществява икономическа дейност в района на ниво NUTS 2 на РИЦ. 
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Допуска се и участието САМО на едно висше учебно заведение/ 

научноизследователска организация или техни звена/ институти от друг 

район на планиране (вкл. От област София (столица), но единствено в 

случай че започне да осъществява научноизследователска дейност в района 

на РИЦ. 

 

Не става ясно, как и защо ограничението по отношение на териториалния 

обхват на проекта се отнася и до членовете на обединението (РИЦ), при 

положение че в т.11 Допустими кандидати не е поставено ограничение 

задължителните членове на РИЦ от Югозападен район на планиране да не 

са извършвали дейност за 2017 и 2018 г. на територията на област София 

(столица).  

 

Във връзка с констатираното по-горе, моля да отговорите на следните 

конкретни въпроси:  

2.1. В случай на създаване на РИЦ на територията на Югозападен район на 

планиране (ниво NUTS 2), който РИЦ е регистриран и ще извършва дейност 

на територията на област Благоевград, допустимо ли е задължителните 

членове на РИЦ описани в т.11.1, 2) да са извършвали дейност за 2017 и 

2018 г. в област София (столица), имайки предвид, че област София 

(столица) попада в територията на дадения район на ниво NUTS 2, а именно 

на територията на Югозападен район на планиране.  

2.2. В случай на създаване на РИЦ на територията на Югозападен район на 

планиране (ниво NUTS 2), който РИЦ е регистриран и ще извършва дейност 

на територията на област Благоевград, допустимо ли е задължителните 

членове на РИЦ описани в т.11.1, 3) да разполагат с капацитет и развиват 

дейност в област София (столица), имайки предвид, че област София 

(столица) попада в територията на дадения район на ниво NUTS 2, а именно 

на територията на Югозападен район на планиране.  

 

Въпрос 3 

В случай на проект, включващ създаване на научноизследователска 

инфраструктура насочена към разработването на иновативни 

производствени процеси и иновативни продукти с нулев въглероден 

отпечатък, допустимо ли е придобиването на системи за производство на 

електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, които са 
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необходими за целите на иновативните разработки и 

научноизследователската дейност, при положение че необходимостта от 

системите е надлежно обоснована за постигане на целите на проекта и за 

дейността на РИЦа и при положение че системите за ВЕИ представляват 

ДМА за изпитателни и изследователски цели.  

 

26.  11.11.2019 Допустим ли е кандидат ЕООД, чийто 100% собственик на капитала е 

ЮЛНЦ в обществена полза? В Устава си ЮЛНЦ е записало, че освен 

нестопанска дейност, ще извършва и стопанска дейност. Целта стопанската 

дейност да се отдели в ЕООД е да се създадат по-добри условия за 

организация, управление и отчитане на стопанската дейност, т.е. да има 

стриктно разпределение между нестопанска и стопанска дейност. 

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 дружества по смисъла на 

Търговския закон.  

 

Допустими са само кандидати, които включват минимум 3 (три) юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон, които са извършвали икономическата 

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

г. Освен това допустими са само кандидати-обединения, които включват 

минимум 1 (едно) висше учебно заведение/научноизследователска организация 

или техни звена/институти, посочени в т. 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите, букви а/ до г/ от Условията за кандидатстване, които разполагат с 

капацитет и развиват дейност в дадения район на ниво NUTS 2. 

 

С оглед изложеното, макар ЕООД-тата да са сред изброените правни форми по 

процедурата, посоченото в запитването ЕООД е недопустим кандидат по 

процедурата, тъй като не включват минимум 3 (три) юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон и минимум 1 (едно) висше учебно 

заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти. 

 

27.  11.11.2019 Съгласно т. 24, е) от насоките за кандидатстване към проектното 

предложение се предоставя Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 

от Закона за малките и средните предприятия. Моля да уточните трябва ли 

да се подава Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

малките и средните предприятия от кандидат, който е: 

1/ обединение, регистрирано по ЗЮЛНЦ, и което само по себе си не е 

предприятие по смисъла на ЗМСП, тъй като към момента на кандидатстване 

не извършва стопанска дейност 

и 

2/ членове на обединението-кандидат са три търговски дружества (средни 

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

кандидатстване“ от Условията за кандидатстване, Декларацията за 

обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия 

(Приложение Е) не се изисква и не се представя единствено в случаите, когато 

кандидатът е голямо предприятие, като това обстоятелство следва да се посочи 

в т. 2 „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване. 

 

 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ 

ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“ 

 
 

5 
 

№ Дата на 

получаване 

 

Въпрос Разяснения от УО 

според категоризацията на ЗМСП), едно висше учебно заведение и една 

общинска администрация. 

 

28.  12.11.2019 1. В критерий „3. Характеристики на научните звена  членове на РИЦ с 

дейност в района на ниво NUTS 2” се съдържа подкритерий „3.2 Проектен 

капацитет”, за който трябва да се предостави информация относно 

реализираните брой проекти на научното/ите звено/звена в сътрудничество 

с едно или повече предприятия през последните 3 години, сходни с 

дейността на РИЦ.  

Въпрос: Към коя дата се отчитат цитираните по-горе 3 години: 

- към датата на кандидатстване 

- към датата на подаване на проектно предложение 

- към датата на обявяване на процедурата за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ 

- към крайния срок за подаване на проектни предложения? 

 

2. В подкритерий „3.4 Управленски капацитет” се изисква представяне на 

информация относно опита на Ръководителят на научното/ите звено/звена в 

областта на управлението на дейности/проекти, свързани с осъществяване 

на научни и приложни изследвания. 

Въпрос: Кое лице се възприема за Ръководител с оглед вида на научното 

звено: 

- Ректор на Университет 

- Декан на Факултет 

- Директор на Институт 

- Друг квалифициран персонал, участващ в научно-изследователската 

дейност на съответното научно звено. 

1. Проектният опит на научните звена членове на РИЦ се отчита за 3 години, 

считано от крайния срок за подаване на проектни предложения. 

 

2. В зависимост от вида на научното звено член на РИЦ, по критерий 3.4 

„Управленски капацитет“ за Ръководител се счита или деканът на факултета, 

или ректорът на университета, или директорът на института/лабораторията. 

29.  12.11.2019 Във връзка с отговора ви на въпрос № 19 и изискванията на т. 24 Н от 

Условията за кандидатстване; при положение, че РИЦ е учреден, тъй като е 

осъзната необходимостта от такава организация и имайки предвид, че РИЦ 

може да участва и по други проекти, допустимо ли е информацията относно:  

- финансовия принос на членовете по проекта,  

- мястото на разположение на придобитото оборудване,  

- отворения достъп за използването му 

да се съдържа в друг документ на сдружението, а не в учредителните 

документи и/или както е упоменато в т. 13.1, раздел І Допустими проекти т. 

Учредителните документи трябва да съдържат задължителната информация, 

посочена в буква н) на т. 24 на Условията за кандидатстване и наличието ѝ е 

критерий за допустимост, както е посочено в Приложение Й, в т. 15 от раздел І 

„Критерии за оценка на административното съответствие“. Учредителните 

документи са: Устав, Дружествен договор (учредителен акт), Книга за 

акционерите, Справка за разпределение капитала на дружеството, вкл. 

протоколи/решения от заседания на Общото събрание/Управителния съвет, с 

които необходимата информация може да се допълни. 
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5 (нарочен дневник, електронен регистър, система за контрол и управление) 
  
 
 


