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Дата на разясненията от УО: 7 Октомври 2019 г. 

14 25.09.2019 г. Здравейте, 

 

Един от критериите за допустимост по процедурата е кандидатът да е 

регистриран/оповестен в в съответния регистър не по-късно от 31.12.2017 

г. Представляваният от мен клъстер е регистриран през 2012 г., като 

разполагаме със съответните документи от съда, които доказват това 

обстоятелство. Все още не е оповестен в регистъра, като планираме това 

да се случи в началото на следващата година.  

 

Въпросът ми е: Отговаря ли клъстера на критерия за допустимост посочен 

по-горе? 

 

Благодаря за отговора. 

 

Съгласно т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ за да бъдат 

допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да са 

регистрирани/оповестени в съответния регистър като обединения не по-късно от 

31.12.2017 г. 

От представената в запитването информация не е видно по коя от двете 

допустими правни форми по процедурата (юридическо лице, регистрирано по 

Търговския закон или ЮЛНЦ) е регистириран клъстера през 2012 г. и с какъв 

акт, съответно от кой орган. 

Доколкото вероятно въпросът засяга ЮЛНЦ следва да имате предвид, че 

съгласно § 24 от  Преходните и заключитените разпоредби към ЗЮЛНЦ всички 

заварени към датата на влизането в сила на този закон (обн. - ДВ, бр. 74 от 2016 

г., в сила от 01.01.2018 г.) юридически лица с нестопанска цел и клонове на 

чуждестранни юридически лица с нестопанска цел запазват правоспособността 

си на юридически лица, съответно на клонове и статута си в частна или в 

обществена полза. Допълнително следващия параграф § 25. (1) гласи че: 

Юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат 

заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г. Т.е. в 

случай, че клъстерът е създаден като ЮЛНЦ и е вписан в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел при окръжния съд не по късно от 

31.12.2017 г. е допустим кандидат по процедурата. В този случай съгласно буква 

ф) от т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от 

Условията за кандидатстване, кандидат следва да представи удостоверение за 

актуално състояние на клъстера - кандидат, издадено от съответния съд не по-

рано от 6 месеца преди датата на подаване на проектното предложение. 

15 29.09.2019 г. Уважаеми господине/госпожо, 

 

Планираме да разработваме иновация в областта на индусриите за 

здравословен живот и биотехнологии. В тази връзка бих искала да задам 

следния въпрос по отворената за кандидатстване процедура за 

Съгласно Условията за кандидатсване по Компонент 2: Развитие на иновационни 

клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау), който е задължителен са 

допустими разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за 

общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности – оборудване за изпитателни 

лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове, оборудване за 
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иновационни клъстери: 

 

- Допустимо ли е да включим като дейност по Компонент 2 придобиването 

на ДМА за оборудване на демонстрационен център за представяне на 

разработената по проекта иновация? 

Лека вечер. 

зали за обучения и други сходни на посочените допустими за придобиване 

активи. Разходите за придобиването на ДМА за оборудване на демонстрационен 

център за представяне на разработената по проекта иновация могат да се 

определят като сходни на посочените допустими за придобиване активи, поради 

което са допустими за финансиране по процедурата. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на 

даден разход ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия орган, 

която ще разполага с цялата специфична информация относно проектното 

предложение. 

 

 

 


