
 Таблица за направените предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проект на Насоки и пакет документи за кандидатстване 
по процедура  

BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” 

№ Данни на подателя   Дата на 
получаване 

Коментар/Предложение  Становище на УО на ОПК 

1. Иванка Богунска 
Клъстер Зелена 
Синергия 
бул. „Руски” 139. 
Пловдив 4000, 
БЪЛГАРИЯ 
Телефон: 032/62 57 
54 
Fax: 032/62 57 54 
E-mail: 
office@greensynergycl
uster.eu  
www.greensynergyclu
ster.eu  

25.01.2013 г. При кандидатстването на Клъстерите по BG161PO003-2.4.01 
Подкрепа за развитие на клъстерите в България беше 
допустимо клъстери, които имат изпълнен проект по тази 
операция, да кандидатстват с нов. Това включваше 
възможността клъстерите да кандидатстват за реализирането 
на инвестиционен проект по  Компонент 3, когато са 
достигнали определен етап на своето развитие и отговарят 
на дадени условия – напр.брой членове, наличие на 
инвестиционна стратегия и т.н.  
 
В насоките за кандидатстване по BG161PO003-2.4.02 
„Подкрепа за развитието на клъстерите в България” такава 
възможност не съществува, а е безспорна необходимостта 
успешно развиващите се новосъздадени клъстери да бъдат 
подпомогнати в реализирането на инвестиционен проект. 
 
Ето защо, предлагаме да бъде регламентирана възможността 
за кандидатстване по BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за 
развитието на клъстерите в България” – само за Компонент 3 
на Клъстери, които изпълняват проекти по BG161PO003-
2.4.01 Подкрепа за развитие на клъстерите в България – 
Компонент 1 Компонент 2 и отговарят на определени условия 
– напр. да имат поне 10 члена, инвестиционна стратегия и 
т.н. Реализирането на инвестиционен проект по Компонент 3 
може да се разглежда и като втори етап от изпълнението на 
проекти за подкрепа на клъстерите. 

Предложението се приема частично. 
Кандидатите, които към датата на подаване на 
проектното предложение са сключили договор за 
безвъзмездна финансова помощ по процедура за 
подбор на проекти: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за 
развитието на клъстерите в България”, ще могат да 
подават проектни предложения само по Компонент 3. 
С цел избягване на припокриване с процедура: 
BG161PO003-2.4.01 обаче при сключен договор за 
безвъзмездна помощ, който включва разходи по 
Компонент 1 и Компонент 2 от посочената процедура 
кандидатите няма да могат да кандидатстват с 
проектно предложение, което включва дейности по 
Компонент 1 и Компонент 2 от настоящата процедура, 
с изключение на следните дейности по Компонент 1: 
консултантски услуги за изготвяне на проектното 
предложение по настоящата процедура; визуализация 
на проекта; одит на проекта.  

2. Петя Димитрова 
Агенция АБИОНС 
ЕООД 
abions.agency@gmail.
com 

28.01.2013 г. Здравейте, имаме няколко въпроса по новите Насоки за 
схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”:  
 
1. Ако посочим при кандидатстване, че планираме авансово 
плащане трябва ли да прилагаме Приложение Л Банкова 
гаранция с договорена вече банка или това ще се направи 

1. В проекта на Насоки за кандидатстване и 
приложенията към тях не е включено изискване за 
посочване от страна на кандидата на планираните от 
него авансови плащания. Приложение Л Банкова 
гаранция се прилага при подаване на искане за 
авансово плащане след сключване на договора за 



при подписване на договора, след одобрен проект? безвъзмездна помощ.  

2. От предишното отваряне на програмата опита, който 
споделят колегите спечелили проекти е доста 
притеснителен. От клъстър Металолеене споделят, че изобщо 
не са преведени парите. Смятате ли , че подобно поведение 
ще бъде практика и при новото отваряне на програмата? 
Какъв е реда бенефициентите да се отнесат със жалба към 
Европейската комисия при необосновано забавяне на 
плащанията от страна на програмата? 
Очакваме Вашите отговори. 
Поздрави, 
Петя Димитрова 

2. Правата на бенефициентите  при забавяне на 
плащанията са уредени в ПМС № 179/2010 г. за 
определяне на механизма за верифициране на 
разходите и изплащане на безвъзмездна финансова 
помощ по оперативните програми, съфинансирани от 
Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз, както и в договора за 
безвъзмездна помощ и общите условия, неразделна 
част от него.. 

3. Иван Иванов 
ivan.ivanov.net@gmai
l.com 

28.01.2013 г. Уважаеми дами и господа, 
Във връзка с провеждането на Обществено обсъждане на 
документация по открита процедура за конкурентен подбор 
на проекти с определен срок за кандидатстване 
BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на 
клъстерите в България” изпращаме следните коментари и 
предложения по проектния вариант на Насоките за 
кандидатстване и пакет документи към тях: 
 
1. По Компонент 3 „Инвестиционен компонент” в 
Насоките е посочено, че допустимите дейности 
включват: 
"Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за 
общи клъстерни дейности – общи и специализирани 
програмни продукти, патенти, лицензи, „ноухау”, търговска 
марка и други;" 
В тази връзка, смятаме, че е важно да бъде конкретизирано, 
че дълготрайните нематериални активи (ДНА) за общи 
клъстерни дейности включват и лицензионни авторски и 
сродни права за разпространение на съдържание. 

1. Предложението се приема  
 

2. По отношение на изискването за срок на оставане на 
Дълготрайните материални и нематериални активи при 
бенефициента, посочено в следния текст от Насоките 
за кандидатстване: 
"Дълготрайните материални и нематериални активи, 
придобити със средства по проекта, следва да се използват 

2. Предложението не се приема. 
 
Изискването произтича от разпоредбите на Регламент 
на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 
година относно деклариране на някои категории 
помощи за съвместими с общия пазар в приложение 



изключително в предприятието-получател на помощта, да се 
разглеждат като амортизируеми активи, да са закупени от 
трети лица при пазарни условия, да бъдат включени в 
активите на бенефициента и да останат в предприятието и 
региона-получател на регионалната помощ за срок от 
минимум 3 (три) години след приключване на проекта, а в 
случаите когато бенефициентът е голямо предприятие – за 
срок от минимум 5 (пет) години.", 
Предложението ни е срокът за оставане в предприятието и 
региона-получател на регионалната помощ да бъде 
приравнен за всички кандидати, независимо от размера им 
до не повече от 3 (три) години – изхождаме от позицията за 
бързото технологично остаряване на Дълготрайните 
материални и нематериални активи във 
Високотехнологичните области, като Телекомуникационната 
и ИТ сфера. 

на членове 87 и 88 от Договора (OB L 
214/09.08.2008), приложим за Компонент 3 от 
настоящата процедура. 

3. Освен това считаме, че е важно в Насоките за 
кандидатстване да се даде определение на Голямо 
Предприятие или пояснение като се посочи изрично начина, 
по който става класифицирането на кандидатите като 
микро/малки/средни или големи предприятия по отношение 
на това дали се сумират показателите на всички участници в 
обединението-кандидат или се отчитат само данните на 
обединението, съществуващо под формата на сдружение с 
нестопанска цел или по друг начин, когато става въпрос за 
общи клъстерни дейности, където дейността не се извършва 
самостоятелно, а от обединени равнопоставени в общия 
случай отделни предприятия, членове на сдружение с 
нестопанска цел. 
 
С Уважение, 
 
Иван Иванов 

3. Предложението не се приема. 
Навсякъде в Насоките за кандидатстване, където се 
включват изисквания към големи предприятия (виж 
забележка под линия 21, на стр. 23 и карето на син 
фон на стр. 33) се посочва, че големи предприятия са 
предприятия, които не покриват изискванията за 
микро, малко или средно предприятие по смисъла на 
чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 
предприятия. Класифицирането на предприятията, 
като микро, малко и средно се извършва по реда на 
Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), 
което е указано  в Насоките за кандидатстване. 
Към пакета документи по настоящата процедура са 
приложени и указания за попълване  на Декларацията 
за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, в които 
са дадени и разяснения за определяне на категорията 
предприятие. 

4.  НЕВЯНА БУМБАРОВА  
Управител на фирма 
ЕТ „ТИЙМ 
ИНТЕЛЕКТ”, София  
Външен експерт – 

28.01.2013 г. Предложения, свързани с НАСОКИ ЗА 
КАНДИДАТСТВУВАНЕ  
 
1. По т. „1.4. Основни дефиниции”  
 

1. Предложението не се приема. 
 
Определението за „клъстер“ в Насоките за 
кандидатстване е разработено за целите на 
настоящата процедура. При разработване на 



оценител по ОП 
„Конкурентоспособно
ст”  
София 1784, 
бул. Цариградско 
шосе 133, БИЦ-
ИЗОТ;  
E-mail: 
intelect@izotbg.net;  
тел. 0898 207 751 

В момента дефинициите са дадени в таблица с 2 колони, 
която изглежда така: 
 

Клъстер Бизнес обединение на независими 
предприятия в определен сектор или регион 
или обхващащи последователни нива на 
производство и маркетинг, което може да 
включва и университети, други 
научноизследователски организации 
и/илитериториални органи. Клъстерите 
стимулират иновациите и/или увеличават 
конкурентоспособността и бизнес 
възможностите на техните членове чрез 
трансфер на технологии, насърчаване на 
взаимотношенията, споделяне на ресурси, 
оборудване, обмяна на знания, опит и добри 
практики и др. Клъстерите създават нови 
конкурентни качеста чрез синергия на 
познанията, технологиите и пазарните 
позиции на членовете си.  

 

 
Да се направи трета колона, в която да се впише 
информационния източник, от който е взета дефиницията.  
 
Пример: 
 

Понятие Клъстер 

Дефини
ция 

Бизнес обединение на независими предприятия 
в определен сектор или регион или обхващащи 
последователни нива на производство и 
маркетинг, което може да включва и 
университети, други научноизследователски 
организации и/илитериториални органи. 
Клъстерите стимулират иновациите и/или 
увеличават конкурентоспособността и бизнес 
възможностите на техните членове чрез 
трансфер на технологии, насърчаване на 
взаимотношенията, споделяне на ресурси, 

дефиницията са взети предвид извършения от страна 
на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ 
анализ на оценката и изпълнението на предходната 
процедура за подкрепа на клъстери, предложенията и 
препоръките на сдружения на клъстери, както и 
чуждестранния опит (вкл. на ЕК) в тази област. В 
случаите когато не става въпрос за нормативно 
обвързващи дефиниции е необходимо да бъдат 
проучени всички източници, ползването само на един 
източник носи риск от ограничаване на понятието, 
което се дефинира. 
 
 
 



оборудване, обмяна на знания, опит и добри 
практики и др. Клъстерите създават нови 
конкурентни качесва чрез синергия на 
познанията, технологиите и пазарните позиции 
на членовете си. 

Източни
к на 
дефиниц
ията 

Собствена дефиниция на ОП 
„Конкурентопособност”;??? Нормативен 
документ за клъстърите???? (закон, наредба, 
стандарт, документ на ЕК, друго) 

 

Понятие Клъстер (друга дефиници) 

Дефини
ция 

Географски свързана мрежа от сходни, 
взаимообвързани или допълващи се 
конкурентни фирми, с активни канали за 
делови взаимоотношения, комуникация и 
диалог, които ползват обща специализирана 
инфраструктура, пазари на труда и услуги, и са 
изправени пред общи възможности за развитие 
и/или заплахи. Клъстерите обикновено 
представляват специфични мрежи от 
взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на 
пазара компании, специализирани доставчици, 
фирми и организации, предоставяи услуги и 
свързаните с тях административни власти и 
други неправителствени институции в дадена 
област /регион/. 

Източни
к на 
дефиниц
ията 

http://bicc-sandanski.org/enterprise-europe-
network/ndex2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=33
&Itemid=11 

 

Понятие Индустриален клъстер (вид къстър) Има и 
други видове, напр.: Сървърен клъстър Дисков 
клъстър 

Дефини
ция 

„географски свързана концентрация от сходни, 
взаимообвързани или допълващи се фирми с 
активни канали за делови взаимоотношения, 
комуникация и диалог, които ползват обща 



специализирана инфраструктура, пазари на 
труд и услуги и са изправени пред общи 
възможности за развитие  заплахи“ 

Източни
к на 
дефиниц
ията 

http://bg.wikipedia.org/wik/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5
%D0%BD_%D0%BA%D0BB%1%8A%D1%81%D1%82%D0%B
5%D1%80 

 

Понятие Clustr 

Дефини
ция 

The “Community Framework for State Aid for 
Research and Development and Innovation”11 
defines innovation clusters as “groupings of 
independent undertakings — innovative start-ups, 
small, medium and large undertakings as well as 
research organisations — operating in a particular 
sector and region and designed to stimulate 
innovative activity by promoting intensive 
interactions, sharing of facilities and exchange of 
knowledge and expertise and by contributing 
effectively to technology transfer, networking and 
information dissemination among the 
undertakings in the cluster”. In more general 
terms, clusters can be defined as a group of 
firms, related economic actors, and institutions 
that are located near each other and have 
reached a sufficient scale to develop specialised 
expertise, services, resources, suppliers and 
skills.12 A common element of most cluster 
definitions is the aspect of a concentration of one 
or more sectors within a given region as well as 
the emphasis on networking and cooperation 
between companies and institutions.13 

Източни
к на 
дефиниц
ията 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation
/files/clusters-working-document-sec-2008-
2635_en.pdf Chapter 1 (page 11 ) 11 The 
definition of the State Aid rules (as presented in 
the box) is added by the comment that 
“[p]referably, the Member State should intend to 



create a proper balance of SMEs and large 
undertakings in the cluster, to achieve a certain 
critical mass, notably through specialisation in a 
certain area of R&D&I and taking into account 
existing clusters in the Member State and at 
Community-level.” It can be found in section 2.2 
on page 10 of the text of the Community 
Framework for State Aid for Research and 
Development and Innovation, which is published 
in the Official Journal of the European Union 
(2006/C 323/01) of 30.12.2006 and available at 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ site/en/oj/ 
2006/c_323/c_32320061230en00010026.pdf 12 
See the report of the US Council on 
Competitiveness (2007) Innovation America - 
Cluster-Based Strategies for Growing State 
Economies, which is available at 
http://www.nga.org/Files/pdf/0702INNOVATIONC
LUSTERS.PDF 13 The aspect of the regional 
dimension is itself again subject to definition. 

 
Дали едно обединение е клъстър или не, зависи изцяло от 
дефиницията за понятието „клъстър”, а оттам – дали 
обединението е допустимо ли не. Най-добре е да се 
придържате към определение, наложено в работата на ЕК 
(нали финансирането идва оттам?).  

2. По т. „1.5. Режим на държавните помощи”  
 
Ако от 10 участници в клъстъра, 3 участника са достигнали 
допустимия максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ, а останалите 7 не са го достигнали – как 
ще се извършва преценката? Не е посочена методика, а това 
води до неопределеност за кандидата – има ли право, или 
няма. 

2. От т. 1.7 Размер и интензитет на безвъзмездната 
финансова помощ е видно, че условията, които 
описвате (прилагане на прага за минимална помощ 
към всеки от участниците в обединението)са 
приложими само към кандидати, които са дружество 
по смисъла на чл. 357-364.от ЗЗД 
Посоченото специфично условие за дружествата по 
ЗЗД е включено в каре „важно“ на стр. 13 от Насоките 
за кандидатстване. В тази връзка кандидатите при 
подготвяне на проектното си предложение би 
следвало да вземат под внимание посоченото 
изискване. 



В случаите, когато горното изискване не е спазено 
оценителната комисия може служебно да намали 
размера на безвъзмездната помомщ (виж. Приложение 
E «Критерии и методология за оценка на проектни 
предложения» към Насоките за кандидатстване) 

3. По т. „2.1.1. Общи критерии за допустимост на 
кандидатите”  
 
Записано е, че : Правната форма на сдружаване е по 
преценка на юридическите лица, участващи в обединението-
кандидат и в съответствие с приложимото законодателство.  
Налице са 3 основни правни форми на сдружаване:  
- Търговски закон  
- Закон за задълженията и договорите  
- Закон за юридическите лица с нестопанска цел  

 
В последващите текстове на НАСОКИТЕ ЗА 
КАНДИДАТСТВУВАНЕ и в таблиците за оценка се споменават 
само първите 2 форми на сдружаване – какви документи да 
се подготвят, кой да отговаря и т.н. За третата форма на 
сдружаване – Закон за юридическите лица с нестопанска цел 
– не се споменава нищо. Трябва да е ясно тези сдружения по 
кои правила ще бъдат разглеждани. В противен случай 
излиза, че това не е желана форма на сдружаване, въпреки, 
че е допустима от закона. 

3. След като вече са посочени допустимите форми на 
сдружаване, при уреждане на изискванията към 
кандидатите изрично се посочват само тези форми, 
към които има специфични изисквания. 
Документите, с които се кандидатства по настоящата 
процедура са описани в т. 3.1.1. „Списък на 
документите за кандидатстване“ от Насоките за 
кандидатстване. Оценката на всички проектни 
предложения ще бъде извършена на базата на тези 
документи, при стриктно спазване на принципа на 
равното третиране. 
 

4. По т. „2.2. Допустимост на проектите/дейностите”  
 
Не е записано никакъв текст по отношение на кандидат, 
който е новообразуван клъстър и няма финансова история. 
Не е ясно какъв ще бъде критерият за «голямо предприятие» 
и «МСП» при новообразуван клъстър.  
Когато правната форма на сдружаване е по Търговския 
закон, се подразбира, че критерият може да бъде «баланс на 
клъстъра».  
Но там, където участието не се базира на принципа 
«капиталов дял», а става чрез:  
- Устав- приложимо за кооперациите и за юридическите лица 
с нестопанска цел;  

4. По процедурата не са налице изисквания, свързани 
с финансовата история на кандидата, а също и не се 
оценяват неговите финансово икономически 
показатели.  
Механизмът за определяне на категорията на едно 
предприятие (вкл. критериите за определяне на 
категорията предприятие) се регламентира от Закона 
за малките и средните предприятия (ЗМСП). В 
посочения случай са уредени, както случаите на 
определяне на категория на новообразувани 
предприятия (чл. 4б, ал. 3), така и механизма за 
определяне дали предприятието е независимо, 
свързано или партньор, като закона разглежда и 



- Договор за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД- приложимо 
за дружествата по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД;  
 
този въпрос не е уточнен.  
 
28.01.2013  
С уважение,  
Невяна Бумбарова 

отношения между предприятия, които не 
представляват дялово участие (напр. членство, 
процент от гласовете в общото събрание и др. 
Видно от чл. 2, ал. 2, 92, 252, 259 и др. от ЗКПО и чл. 
51 от ЗДДФЛ всички данъчно задължени лица 
(включително неперсонифицираните дружества и 
бюджетните предприятия) съставят годишен отчет за 
дейността (който включва и счетоводен баланс, отчет 
за приходите и разходите и отчет за заетите лица, 
средствата за работна заплата и други разходи за 
труд). 
Допълнително, към пакета документи по настоящата 
процедура са приложени указания за попълване както 
на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 
от ЗМСП, така и на Декларацията за категория на 
голямо предприятие. 

5.  Български Мебелен 
Клъстер 

28.01.2013 г. Да бъде уточнено в насоките за кандидатстване дали от 
административното ядро се очаква да бъде едновременно и 
екип за управление и изпълнение на проекта. 

Предложението не се приема. 
Насоките за кандидатстване по настоящата процедура 
не поставят изискване/ограничение членовете на 
административното тяло на клъстера да бъдат 
едновременно и членове на екипа за управление и 
изпълнение на проекта. По настоящата процедура не 
са допустими за финансиране разходи за екип за 
управление на проекта. 

6. Индустриален 
Клъстер 
Електромобили 
(ИКЕМ) 

28.01.2013 г. Да бъде упоменато в насоките за кандидатстване как се 
защитават интересите на бенефициентите при грешки от 
страна на експертите на МИЕТ  при: 
- оценка на проектното предложение; 
- оценка на нивото на експертността на назначените в 
клъстера; 
- грешно тълкуване на правилата и насоките в т.ч. 
"конфликт на интереси"; 
- процедура за обжалване на решения или "мълчания" от 
страна на МИЕТ; 
- срокове за разглеждане на отчетите, за плащания, за 
спорове, за корекция и допълнителни документи. 

Предложението не се приема. 
В Насоките за кандидатстване са описани правилата, 
процедурите и нормативните документи, които 
регламентират предоставянето на безвъзмездна 
финансова помощ по настоящата процедура. 
 
За всички неуредени в Насоките за кандидатстване 
случаи и отношения, следва да се прилага 
релевантното българско законодателство. 

7. Клъстер Мехатроника 
и Автоматизация 

28.01.2013 г. 1. Включването на дейности само по Компонент 3 
„Инвестиционен компонент” да бъде допустимо по 

1. Предложението се приема частично 
Моля вижте отговора по предложение 1. Следва обаче 



настоящата процедура. 
 
 
 
 
 
 

да имате предвид, че в Компонент 1 са включени 
следните дейности, които са необходими за изготвяне 
на проектното предложение или със задължителен 
характер: консултантски услуги за изготвяне на 
проектното предложение по настоящата процедура; 
визуализация на проекта; одит на проекта. 

2. Процедурата за подбор на проекти предвижда 
възможността за заявяване на авансови  плащания срещу 
представянето на банкова гаранция от страна на кандидата 
(Приложение Л към Насоките за кандидатстване), както и 
междинни плащания при реално извършени и платени 
разходи. Предложението е вместо това да се последва 
примера на Рамковите програми на ЕС и да се позволява 
използването на институционални гаранции. По този начин 
се избягват огромните банкови такси. 

2. Предложението не се приема. 
Съгласно т. 35 от указания на Сертифициращия орган 
ДНФ No 4 от 26.07.2010 г. относно условията и реда 
на изплащане на безвъзмездна финансова помощ със 
средства от Структурните и Кохезионния фондове на 
Европейския съюз и кореспондиращото национално 
съфинансиране, следва да бъде осигурено адекватно 
обезпечение на авансовите плащания. 

3. Да се премахне изискването декларациите да бъдат 
попълнени и подписани от всички лица, които са овластени 
да представляват организациите (независимо от това дали 
заедно и/или поотделно, и/или по друг начин), участващи в 
дружеството-кандидат. Декларациите да бъдат подписвани 
само от един от упълномощените лица да представляват 
кандидата. 
 

3. Предложението се приема частично 
По посоченият в предложението начин се подписва 
само Декларацията по чл. 7, ал. 7, т. 1 от на ПМС № 
121/31.05.2007 г., тъй като за начина на 
подписването й се съдържат изрични указания в 
посоченото постановление, тъй като в нея се 
декларират обстоятелства от лично естество (напр. 
осъждано ли е съответното лице за определени 
престъпления). 

4. След като се изисква удостоверяване на квалификацията 
на управляващите клъстера, трябва да има определение 
каква трябва да е минималната квалификация. Да се изисква 
като доказателство за квалификацията само кратък абзац от 
автобиографията, по примера на рамковите програми на ЕС. 

4. Предложението не се приема 
Изискванията към документите за квалификация са 
включени в следствие на одитна препоръка. 
 

5. Да бъде изрично разяснено кога клъстера е МСП и кога 
голямо предприятие. 

5. Механизмът за определяне на категорията на едно 
предприятие (вкл. критериите за определяне на 
категорията предприятие) се регламентира от Закона 
за малките и средните предприятия (ЗМСП). 
Допълнително, към пакета документи по настоящата 
процедура са приложени указания за попълване както 
на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 
от ЗМСП, така и на Декларацията за категория на 



голямо предприятие. 

6. Да бъде ясно уточнено как се пресмята размера на 
държавната помощ в отделните случаи – дали е сума от 
държавните помощи на членовете или се отнася само за 
клъстера като организация. 

6. Предложението не се приема 
От т. 1.7 Размер и интензитет на безвъзмездната 
финансова помощ е видно, че прилагане на прага за 
минимална помощ към всеки от участниците в 
обединението са приложими само към кандидати, 
които са дружество по смисъла на чл. 357-364.от ЗЗД 
Посоченото специфично условие за дружествата по 
ЗЗД е включено в каре „важно“ на стр. 13 от Насоките 
за кандидатстване. В останалите случаи се следи за 
прага на помощта на организацията – кандидат. 

7. Да бъде упоменато в насоките за кандидатстване как се 
защитават интересите на бенефициентите при грешки от 
страна на експертите на МИЕТ  при: 
- оценката на проектното предложение; 
- оценка на нивото на експертността на назначените в 
клъстера; 
- грешно тълкуване на правилата и насоките в т.ч. 
"конфликт на интереси"; 
- процедура за обжалване на решения или "мълчания" от 
страна на МИЕТ; 
- срокове за разглеждане на отчетите, за плащания, за 
спорове, за корекция и допълнителни документи. 

7. Предложението не се приема. 
 
В Насоките за кандидатстване са описани правилата, 
процедурите и нормативните документи, които 
регламентират предоставянето на безвъзмездна 
финансова помощ по настоящата процедура. 
 
За всички неуредени в Насоките за кандидатстване 
случаи и отношения, следва да се прилага 
релевантното българско законодателство. 

8. Морски Клъстер 
България 

28.01.2013 г. Възможността клъстери, които имат проект по процедурата с 
включени компоненти 1 и/или 2  да разработят 
допълнително  предложение по компонент 3, при условие, че 
са изпълнени задължителните условия по компонент 1. 

Предложението се приема частично. 
 
Виж отговора по предложение 1. 

9. Средногорие Мед 
Индустриален 
Клъстер 

28.01.2013 г. 1. Предложение на Сдружение „Средногорие Мед 
Индустриален Клъстер“ по отношение на понятието 
„клъстер“:  
 
Бизнес обединение на юридически лица и/или еднолични 
търговци и/или юридически лица с нестопанска цел, 
регистрирани съгласно Търговския закон, Закона за 
кооперациите или Закона за юридически лица с нестопанска 
цел в определен сектор или регион или обхващащи 
последователни нива на производство и маркетинг, което 
може да включва и университети, други 

1. Предложението се приема частично 
Следва да имате предвид, че съгласно § 1, т. 1 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за малките и 
средни предприятия „предприятие” е всяко физическо 
лице, юридическо лице или гражданско дружество, 
което извършва стопанска дейност, независимо от 
собствеността, правната и организационната си 
форма. 
 
Съгласно чл. 19, ал. 3 от Закона за администрацията 
териториални органи на изпълнителната власт са: 



научноизследователски организации и/или териториални 
органи и административно-териториални единици.  
 
Мотиви:  
 
Ако се приеме, че „предприятие“ следва да се тълкува 
аналогично на дефиницията дадена за „търговско 
предприятие“ в ТЗ, то предложената дефиниция би била 
лишена от смисъл, защото според тълкуването на чл. 15 ТЗ 
„търговско предприятие“ се приема като обект на правото, а 
не като субект, какъвто се има предвид в конкретния случай. 
Включването само на „независими“ предприятия ограничава 
редица реално функциониращи бизнес субекти в страната. 
Териториалните органи не включват местната власт. С цел 
по-голяма прецизност, предлагаме допълнението: 
административно-териториални единици. 

областните управители и  кметовете на общини, на 
райони и на кметства и кметските наместници. 
 
 

2. Предложение на Сдружение „Средногорие Мед 
Индустриален Клъстер“ по отношение на броя и типа 
членове в бизнес обединение, което може да кандидатства 
по отделните компоненти: 
 
а) За да бъдат допустими за финансиране по Компонент 1 и 
Компонент 2 от настоящата процедура, кандидатите следва 
да бъдат обединения (новосъздадени или вече 
съществуващи клъстери), които включват минимум 7 (седем) 
юридически лица и/или еднолични търговци и/или 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно 
Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за 
юридически лица с нестопанска цел.  
 
б) За да бъдат допустими за финансиране по Компонент 3 от 
настоящата процедура, кандидатите следва да бъдат бизнес 
обединения (новосъздадени или вече съществуващи 
клъстери), които включват: 
 
- минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични 
търговци и/или юридически лица с нестопанска цел, 
регистрирани съгласно Търговския закон, Закона за 

2. Предложението не се приема 
 
Следва да имате предвид, че критериите за избор на 
операции, които задават основните параметри на 
настоящата процедура (включително допустимия вид 
и брой на участниците в обединението-кандидат) и на 
базата на които са разработени Насоките за 
кандидатстване и пакета документи към тях, са 
гласувани и одобрени от Комитета за наблюдение на 
ОП „Конкурентоспособност”. Насоките за 
кандидатстване следва да бъдат в съответствие с 
критериите за избор на операции. 
В допълнение допустими по настоящата процедура за 
подбор на проекти са само кандидати, които са 
новосъздадени или вече съществуващи клъстери под 
формата на обединения, които могат да включват: 
юридически лица, регистрирани съгласно Търговския 
закон или Закона за кооперациите и/или еднолични 
търговци; юридически лица с нестопанска цел, 
регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел; български висши училища; 
професионални училища и професионални гимназии 



кооперациите или Закона за юридически лица с нестопанска 
цел.  
 
Мотиви:  
 
Считаме, че не следва да има разграничение за броя на 
членовете между изискванията по отделните Компоненти. 
По-големият брой на членовете не е показател за 
устойчивост и ресурсна обезпеченост. Предложеното в 
насоките за кандидатстване поощрява механичното 
приемане на членове, което не помага за изпълнението на 
целите на схемата. 
Ако се приеме горната дефиниция за „клъстер“, то тя трябва 
да се прилага точно и да не се стеснява нейният обем, 
защото така би се нарушил един от основните принципи на 
българското и европейското право – на равнопоставеност. 
Освен това, имайки предвид, че при така зададените 
критерии е предвидена възможността в клъстера да членува 
кооперация, не следва ЮЛНЦ да са изключени от спектъра. 
Търговците могат да се обединяват не само в сдружения въз 
основа на Закона за кооперациите (вж. чл. 1 Закона за 
кооперациите), а и в Сдружения учредени съгласно Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел. 

съгласно чл. 26 от Закона за народната просвета; 
Българска академия на науките и нейни институти и 
академични специализирани звена; Селкостопанска 
академия и институти към нея; експериментални 
лаборатории и изследователски институти по смисъла 
на  чл. 60  от Закона за администрацията; Научни 
организации по смисъла на параграф 1, т.1. от 
Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване 
на научните изследвания;  Общини и/или Областни 
администрации (виж стр.15) 
Допустими по настоящата процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ са обединения, с 
правна форма на сдружаване съгласно приложимото 
българско законодателство (Търговски закон, Закон за 
задълженията и договорите, Закон за юридическите 
лица с нестопанска цел и други приложими 
нормативни актове от българското законодателство).. 

3. Навсякъде, където се има предвид „клъстер“ трябва да се 
използва „бизнес обединение“, като синоним за да има 
съответствие между понятията. 

3. Предложението не се приема. 
 
УО на ОП „Конкурентоспособност“ смята, че 
понятията, които се използват в настоящата 
процедура като синоним на „клъстер“ - „обединение“, 
„обединение-кандидат“, са релевантни и съотносими 
към нейните цели. 

10 Фондация ИКТ 
Клъстер 

28.01.2013 г. 1. Възможността клъстери, които имат проект по 
процедурата с включени компоненти 1 и/или 2  да 
кандидатстват само с компонент 3. 
 

1. Предложението  се приема частично 
 
Вижте отговора по предложение 1. 
 

2. Да се позволи членовете на клъстера да бъдат 
изпълнители на дейности по проекта. 

2. Следва да имате предвид, че условията за избор на 
изпълнители са уредени в ПМС 55/2007 г. и Насоките 
за кандидатстване следва да бъдат съобразени с 
постановлението. 



11 Текстилен Клъстер 
Коприна 

28.01.2013 г. Фокусът на процедурата да не бъде дотолкова подкрепа за 
издръжката на административното тяло, а чрез проектите да 
се осигурят средства за маркетиг, международни изложения  
и инвестиции в нови продукти, машини, обновяване на 
предприятие/я/ които да създават новите общи кооперирани  
продукти, изделия. 

Основната цел на настоящата процедура е да 
допринесе за създаването и развитието на клъстери в 
България като фактор за повишаване на 
конкурентоспособността на българските предприятия 
чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и 
укрепване на административния и управленски 
капацитет на клъстера, развитие на продуктите и 
услугите, разширяване на пазарните позиции, 
привличане на нови членове на клъстера, както и 
насърчаване на инвестициите в съвременни 
технологии и оборудване за общи клъстерни дейности. 
 
Процедурата има три отделни компонента, като е 
изцяло по преценка на кандидатите каква комбинация 
от  дейности да включат в проектното си 
предложение, в зависимост от потребностите за 
развитие на клъстера, т.е. няма фокус и 
приоритизиране на конкретен компонент от 
процедурата. 

12 aboyanova@veritasco
nsult.com 

02.02.2013 г. Добър ден, 
 
Относно публикуване на нови насоки за кандидастване 
BG161PO003-2.4.02   
„Подкрепа за развитието на клъстерите в България” и 
промяна на   
„Специфични допустими разходи по процедурата” 
 
Фактическа обосновка: В точка 2.3.1.2 Специфични 
допустими разходи по Процедурата Специфични допустими 
разходи по Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на 
административното тяло на клъстера”е заличен следният 
абзац 
 
"Създадените нови работни места по проекта следва да 
бъдат заети за срок от 3 години след приключване на 
проекта. При неизпълнение на това изискване 
бенефициентът дължи възстановяване на изплатените по 
проекта средства за съответните работни места със 

Посоченото изискване е отпаднало, тъй като 
междувременно е извършено изменение в чл. 57, пар. 
1 от Регламент 1083/2006 г. 



съответната законна лихва.   
Не се дължи възстановяване на средствата в случай, че на 
мястото на   
лицето, на което е прекратена заетостта без значение от 
основанието, е   
наето друго лице", 
 
С това заличаване приемам, че това условие отпада. Моля за 
становище. 
Благодаря Ви. 
Поради кратките срокове, които сте поставили, бих желала 
да получа   
отговор, независимо от отразяването му в системата на 
"въпроси и   
отговори". 

 

 
 

 
 


