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Дата на разясненията от УО: 15 ноември 2019 г. 

20. 05.11.2019 1. Когато е налице противоречие между Условията за кандидатстване и 
Разясненията по отношение на Условията за кандидатстване, които обаче 
съгласно т. 25 от Условията за кандидатстване са задължителни за всички 
кандидати, кое от двете е с по-голям приоритет, т.е. как следва да 
процедират кандидатите – да се съобразят с Условията за кандидатстване 
или с Разясненията към тях? 
2. Какво е становището на Управляващия орган по следния казус: съгласно 
т. 5 от Условията за кандидатстване „проектите по процедурата следва да 
бъдат изпълнени на територията на Република България, с изключение на 
BG411 област София (столица)“, докато съгласно разяснение № 3 „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“? 
С направеното разяснение № 3 Управляващият орган вменява ново 
изискване за допустимост, като налага допълнително ограничение за 
членовете на кандидатите (обединенията), те да са осъществявали дейността 
си извън BG411 област София (столица). Очевидно има съществена разлика 
между място на изпълнение на проекта и място на осъществяване на 
дейност на членовете на кандидата (обединението). Освен това има 
смесване на понятията район и област. BG411 София (столица) не е район 
на планиране (NUTS 2), а област (NUTS 3), която е част от BG41 
Югозападен район на планиране. Съответно юридически лица, 
регистрирани съгласно Търговския закон и осъществявали дейността си 
през 2017 и 2018 г. в BG411 област София (столица) би следвало да са 
допустими членове на обединението, стига мястото на изпълнение на 
проекта да е извън BG411София (столица), но в рамките на същия район на 
планиране на ниво NUTS 2 (т.е. BG41), напр. в BG414 Перник. 
3. При условие, че съгласно „Справка за предприятието през 2018 година“ 
(https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2018/P2/Prilojenie_2_201
8_NF_2.pdf) (аналогично и за 2017 година) и т. 5.8. от Ръководството на 
потребителя за попълване на информационната система „Бизнес 

1. Разясненията на УО на ОПИК се дават по отношение на Условията за 
кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на 
проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.  
 
2. В т.5 от Условията за кандидатстване е определено мястото на изпълнение на 
проектите по процедурата, докато в т. 11.1 са определени критериите за 
допустимост на кандидатите, където в подточки (2) и (3) е поставено 
ограничението за мястото на осъществяване на дейност на членовете на 
кандидата (обединението), което трябва да е на територията на дадения район 
на ниво NUTS 2. В секции „Важно“ е определено изключение от правилото, а 
не ограничение, а именно, че в ДОПЪЛНЕНИЕ към задължителните 3+1 
членове на обединението (3 юридически лица по Търговския закон и 1 научно 
звено, които да са развивали дейност на територията на дадения район на ниво 
NUTS 2, където се намира РИЦ) е ДОПУСТИМО и участието на 1 юридическо 
лице по Търговския закон и/или 1 научно звено, които са осъществявали 
дейност в друг район на планиране, но единствено в случай, че ще започнат да 
осъществяват дейност в района на ниво NUTS 2 на РИЦ.  
 
В този смисъл, вярно е заключението, че  само едно юридическо лице, 
регистрирано съгласно Търговския закон и осъществявало дейността си през 
2017 и 2018 г. в BG411 област София (столица) е допустим член на 
обединението, стига мястото на изпълнение на проекта да е извън BG411 
област София (столица). 
 
3. Моля вижте Разяснението на УО на ОПИК от дата 08.11.2019 относно 
отговори на въпроси № 1 и № 6. 
 
4. Моля вижте Разяснението на УО на ОПИК на въпрос № 20.1 по-горе. 
 
5. Едно висше учебно заведение /научноизследователска организация може да 
участва в повече от едно обединение, в случай че в отделните обединения 
участва чрез различни свои звена/институти, вкл. факултети. 
 
6. Под „продукти/услуги на РИЦ“ трябва да се разбират продуктите/услугите на 
новото юридическото лице, което представлява обединението РИЦ като цяло, а 
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статистика“, официално издание на Националния статистически институт 
(https://isbs.nsi.bg/ISBS/Docs/ISBS_UsersGuide_DE.pdf), единствено ако 
броят на местата на извършване на дейност е повече от 1, се попълва и 
съответния брой приложения „Данни за местните единици” в „Справка за 
местните единици за 2018 година“ (вж. забележката под въпроса „На колко 
места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейност?“ в 
раздел „II. Място на извършване на дейността“ на „Справка за 
предприятието през 2018 година“ и т. 5.8. от Ръководството на 
потребителя), какво налага ползването единствено на „Справка за местните 
единици“ като източник на проверка по отношение наличието на минимум 3 
юридически лица, регистрирани по Търговския закон в обединението-
кандидат, които осъществяват икономическа дейност в региона и по 
отношение на оценката по критерии ІІ 1, 2, 3 и ІІІ 3? 
По този начин, приемайки като източник за проверка за извършването на 
икономическа дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 
единствено Справката за местните единици на фирмите членове на 
обединението-кандидат за 2017 и 2018 г. и не приемайки като източник 
други справки, различни от посочената, УО на ОПИК дава изкуствено 
предимство на фирми, които имат повече от 1 място на извършване на 
дейност спрямо тези, които имат само 1 и не попълват „Справка за местните 
единици“. Така например, проектно предложение на РИЦ, включващ 3 
фирми с място на извършване на дейност единствено в гр. Враца, които 
няма как да представят Справки за местните единици, ще бъде отхвърлено 
(съгласно Условията за кандидатстване и разяснения № 1 и 6), докато 
проектно предложение на РИЦ, включващ 3 фирми с място на извършване 
на дейност в гр. София и гр. Монтана, които са посочили 2 в отговор на 
въпроса „На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие 
извършва дейност?“ в раздел „II. Място на извършване на дейността“ на 
„Справка за предприятието през 2018 година“ и са били длъжни да 
попълнят съответния брой приложения „Данни за местните единици” в 
„Справка за местните единици за 2018 година“ (т.е. 1 приложение с 
посочване на 2-ро място на извършване на дейност – гр. Монтана) няма да 
бъде отхвърлено. 
Също така, проектно предложение на РИЦ, включващ 4 фирми, от които 3 с 
място на извършване на дейност в гр. София и гр. Враца и 1 само в гр. 
Враца, което ще е допустимо на база на изключението, не е ясно как ще 
бъде оценено по критерий ІІІ 3, тъй като за фирмата с дейност само в гр. 

не на отделните му членове. 
 
7. Съгласно критерия за техническа и финансова оценка (III. Приоритизиране 
на проекти, 4. Ниво на технологична готовност), е достатъчно един от 
продуктите да достига TRL 8 или 9, за да се постигне максимума от точки и в 
този смисъл кандидатът може да прецени, като разписва обосновката, с кой 
продукт да кандидатства.  
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Враца няма да е налице документ за принадлежност към NUTS 2, тъй като 
тя няма да има „Справка за местните единици“, поради това, че е спазила 
изискванията на НСИ за попълване на информационната система „Бизнес 
статистика“. 
4. Когато са налице примери за нарушаване на чл. 29, ал. 1, т. 1 от 
ЗУСЕСИФ за свободна и лоялна конкуренция, описани и анализирани във 
въпроси 1 и 2, как ще реагира Управляващия орган – ще измени Условията 
за кандидатстване (вкл. Приложение Й) в частта за „Справка за местните 
единици“ и анулира Разясненията в частта за „Справка за местните 
единици“ и „членовете, осъществявали дейността си през 2017 и 2018 г. в 
BG411 област София (столица)“ или ще прекрати и обяви отново 
процедурата с посочените корекции? 
В случай, че Управляващия орган реши да предостави само разяснения по 
предходните въпроси, с които да премахне изкуствено създадените 
ограничения, то би следвало да промени крайния срок за кандидатстване, 
тъй като за потенциалните кандидати, засегнати от ограничаващите условия 
и/или разяснения, следва да има поне толкова време за подготовка, колкото 
е било налице от датата на обявяване на процедурата до крайния срок за 
предоставяне на проектни предложения. 
5. Когато звено/институт няма самостоятелна правосубектност и участва 
чрез висшето учебно заведение или научноизследователската организация, 
чиято структурна единица е, то в сила ли е уточнението „едно висше учебно 
заведение /научноизследователска организация може да участва в повече от 
едно обединение, в случай че в отделните обединения участва чрез различни 
свои звена/институти, вкл. факултети? 
6. Какво съдържание се включва в понятието „продукти/услуги на РИЦ“ – 
продуктите/услугите на юридическото лице РИЦ или на обединението като 
цяло (вкл. членовете му)? 
За да илюстрираме неяснотата, нека да приемем, че РИЦ е създаден в 
направление „персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, 
лечебни и лекарствени форми и средства“, като с помощта на проектното 
предложение цели да оборудва лаборатория за разработване и изпитване на 
персонални ЕКГ монитори, чрез които членовете да могат да предлагат 
услуги по теле-медицина. При успех на проекта, РИЦ ще осъществява 
научноизследователска и развойна дейност (НИРД) като услуга, част от 
членовете или техни подизпълнители ще произвеждат персонални ЕКГ 
монитори, друга част от членовете или дори същите ще предоставят услуги 
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по теле-медицина. В този случай са налице поне 3 възможни 
„продукти/услуги на РИЦ“: 
1) НИРД услуги, и/или 
2) персонални ЕКГ монитори, и/или 
3) услуги по теле-медицина. 
Примерът е илюстративен и не искаме становище по него, а дефиниция на 
понятието „продукти/услуги на РИЦ“, от която да става ясно кои точно са 
те. 
7. За кой елемент ще се оценява нивото на технологична готовност (TRL 
scale съгласно Приложение Ч), в резултат от изпълнението на проекта? 
В описания във въпрос № 5 илюстративен пример има цели 4 потенциални 
елемента, за които може да се оценява нивото на технологична готовност:  
1) лабораторията за разработване и изпитване на персонални ЕКГ монитори, 
която ще се създаде с помощта на проекта; 
2) НИРД услугите по разработване и изпитване на персонални ЕКГ 
монитори, които ще се предоставят от РИЦ с помощта на създадената по 
проекта лаборатория; 
3) персоналните ЕКГ монитори, които ще се разработят с помощта на НИРД 
услугите по разработване и изпитване; 
4) услугите по теле-медицина, които ще се предлагат с помощта на 
персоналните ЕКГ монитори. 

21. 06.11.2019 Трябва ли да бъдат преведени приложените договори по рамкови програми 
и др. подобни (Хоризонт 2020, по Еразъм+) ? 
 
Трябва ли да бъдат преведени подробно приложените оферти? 

Съгласно т. 23 „Начин на подавне на поректните предложения“ от Условията за 
кандидатстване, всички документи се представят на български език без 
корекции. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод на 
български език.  
 
В този смисъл, преводът на всички документи (вкл. договори по рамкови 
програми и оферти) е задължителен, като не е необходимо той да е направен и 
заверен от оторизирано лице.   

22. 06.11.2019 Допустима ли е оферта, адресирана до член на сдружението (РИЦ), което 
кандидатства, или задължително офертата трябва да е адресирана до РИЦ? 

Посоченото в запитването Ви адресиране на офертата до отделен член на 
обединението, а не до самия РИЦ, е допустимо, като е важно да се разбира 
пазарната стойност на акитва.  

23. 07.11.2019 Във връзка с „Критериите за допустимост на кандидатите”  не намираме 
специални условия и ограничения за  участие в РИЦ на общински и 
областни администрации. 
Въпросът ни е „допустимо ли е една общинска администрация да 

участва в повече от един РИЦ?” 

1. В Условията за кандидатстване не съществуват ограничения относно 
участието на една общинска администрация в няколко РИЦ, Поради тази 
причина е допустимо една общинска администрация да участва в повече от 
един РИЦ. Съответната общинска администрация следва внимателно да 
прецени доколко едно такова участие (в повече от един РИЦ) е целесъобразно 
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Във връзка с „Критериите за допустимост на кандидатите”  не намираме 
специални условия и ограничения за  участие в РИЦ на неправителствени 
организации. 
Въпросът ни е „допустимо ли е сдружение регистрирано по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел през настоящата 2019г. да 

участва в РИЦ?” 

 
Във връзка с „Критериите за недопустимост на кандидатите”  и „избягване 
на припокриването на интервенциите” по т.2 въпросът ни е  „наложените 

ограничения за предприятия, извършващи основната си икономическа 
дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно 
КИД 2008 (Приложение Н) попадат в Сектор С - код на икономическа 
дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство 
на напитки” за РИЦ като цяло ли се отнасят или за отделните негови 

членове.”  
Т.е. допустим кандидат ли е РИЦ включващ юридическо лице, 

регистрирано по Търговския закон извършващо основната си 

икономическа дейност с код 
- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни 
продукти, без готови ястия”. 

от гледна точка на административния и финансовия ѝ капацитет. 
 
2.  В Условията за кандидатстване не са поставени ограничения относно 
участието в РИЦ на неправителствени организации, регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел през настоящата 2019 г. Членовете на 
обединението са свободни в избора си кои дужества (търговски или такива 
съгласно ЗЮЛНЦ), общински администрации, научни звена и т.н. да поканят за 
членове към задължителните 3 търговски дружества и 1 научно звено. 
 
3. Наложените ограничения за предприятия, извършващи основната си 
икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които 
попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на 
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки” по т. 11.2 
„Критериите за недопустимост на кандидатите” се отнасят до „кандидати 

(обединения)“. В този смисъл, кандидат (обединение), който включва 
юридическо лице с код на дейност С10.1 е допустим по процедурата, стига 
самото обединение да не извършна основната си дейност или да кандидатства 
за финансиране на дейности с код С10.1. Същото обстоятелство се декларира в 
част 2 „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване.   
 

24. 07.11.2019 Като отговор на въпрос 6 пишете: „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 

Моля вижте Разяснението на УО на ОПИК от дата 08.11.2019 относно отговори 
на въпроси № 1 и № 6. 
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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.“ 
При подаване на ГФО към НСИ всички предприятия задължително 
попълват и подават справка за предприятието за съответната година, която 
носи информация къде съответното предприятие развива икономическата си 
дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2. В същата 
справка има раздел II Място на извършване на дейността, където пише 
следния текст „На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие 
извършва дейност? Ако броят на местата е повече от 1, попълнете и 
съответния брой приложения „Данни за местните единици”. При попълване 
на цифра означаваща повече от 1 място на извършване на дейност, има 
достъп до приложение СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ. Това 
означава, че всички предприятия, които извършват дейността си само на 
едно място НЕ МОГАТ да попълват СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ 
ЕДИНИЦИ. Това, означава, че записвайки ограничението, че източник за 
проверка за извършването на икономическа дейност на територията на 
дадения район на ниво NUTS 2 е Справката за местните единици 1) правите 
недопустими кандидати  РИЦ, в който всички ЮЛ, регистрирани по 
Търговския закон (фирми) извършват дейност само на един адрес, в 
допустимите райони на планиране и 2) Задължавате всеки кандидат РИЦ да 
включва в структурата си минимум 3 ЮЛ, регистрирани по ТЗ, които 
извършват икономическа дейност на повече от един адрес, населено място. 
Това противоречи на условията на процедурата и би следвало да допускате 
като източник на проверка на условието за допустимост 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. да се 
проверява със Справка за предприятието за 2017 и 2018 г ИЛИ Справка за 
местните единици за 2017 и 2018 г. 

 


