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П Р Е Д С Т А В Я Н Е  
На процедура за подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване 

BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ 

1. Цели на процедурата: 

 

Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България 

като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на 

членовете на обединението и клъстерите като цяло. 
 

2. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 
 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на 

проекти BG16RFOP002-2.007 „Развитие на клъстери в България“ е както следва: 

 

Общ размер на 
безвъзмездната 

финансова помощ 

Средства от Европейския 
фонд за регионално 

развитие 

Национално 
съфинансиране 

39 116 600 лева 
20 000 000 евро 

33 249 110 лева 
17 000 000 евро 

5 867 490 лева 
3 000 000 евро 

 

Предвидено е следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от 

категорията(съобразно етапа на развитие) на клъстера-кандидат: 

 

  

Клъстери в начален 
етап на развитие 

 

Развиващи се 
клъстери 

Развити клъстери 

Средства 

 

3 911 660 лева 

2 000 000 евро 

 

23 469 960 лева 

12 000 000 евро 
11 734 980 лева 
6 000 000 евро 
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3. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова 
помощ за конкретен проект: 
 

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна 
финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.007 
„Развитие на клъстери в България“  са както следва:  

 

Минимален размер на заявената 
безвъзмездна финансова помощ 

 

Максимален размер на заявената безвъзмездна 
финансова помощ в зависимост от  категорията на 

клъстера-кандидат 

 

Клъстери в начален етап на развитие: 391 166 лева 

 

Развиващи се клъстери: 1 500 000 лева 

 

 

 

100 000 лева  
 

Развити клъстери: 2 000 000 лева 

 

В рамките на горните минимални и максимални размери са налице следните 
ограничения, следващи от правилата за държавни помощи: 

 

I. Минималният размер на допустимите разходи по Компонент 3 
(приложим режим „регионална инвестиционна помощ“) е както следва: 

1) При основна промяна в целия производствен процес на съществуващ 
стопански обект: 

Допустимите разходи трябва да надхвърлят амортизацията на активите, 
свързани с дейността, която предстои да бъде модернизирана (методът за 
производство или доставка, който се заменя с въвеждането на нов или 
значително се усъвършенства), за предходните три отчетни периода (години). 

За целите на определяне на минималния размер на допустимите разходи: 

-  Под активи се има предвид дълготрайни материални и нематериални 
активи .  

-  Амортизацията на активите се изчислява като сумата на разходите за 
амортизацията на активите за предходните три отчетни периода преди започване 
на работата по инвестицията .  

-  Взема се предвид само амортизацията на частта от съответния 
актив/активи, която се използва за метода за производство, който се заменя с 
въвеждането на нов или значително се усъвършенства. Частта от актива се 
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определя като част от площта на недвижимия имот или съответно част от 
капацитета на съответните съоръжения, машини и оборудване . 

2) При диверсификация на продукцията на стопански обект с продукти, които 
не са били произвеждани до момента в стопанския обект: 

 

Допустимите разходи трябва да надхвърлят с поне 200 % счетоводната 
стойност на активите, които се използват повторно, както са осчетоводени през 
финансовата година преди започването на работата по проекта. 

За целите на определяне на минималния размер на допустимите разходи в 
случай, че проектът има за свой основен предмет осъществяването на 
инвестиции, свързани с диверсификация на продукцията на стопански обект с 
продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект: 

-  Счетоводната стойност на активите, които се използват повторно е 
стойността, на която активът е заведен в баланса на кандидата и представлява 
остатъчната стойност на актива, така както е вписан в счетоводните документи на 
кандидата/бенефициента към 31 декември на годината преди започването на 
работата по първоначалната инвестиция. 

- Стойността на допустимите разходи трябва да бъде по-висока от 
стойността на счетоводната стойност на активите умножена по три; 

-   Следва да се вземе предвид степента, в която активите се използват 
повторно, т.е. само съответната част от счетоводната стойност на съответния 
актив, която ще бъде използвана повторно, следва да се вземе предвид.  

-  Под повторно използване се имат предвид случаите, когато използваните 
активи за производството на съществуващ продукт/услуга, ще бъдат използвани 
изцяло или частично и за новия продукт/услуга, който предстои да бъде 
произвеждан. 

 

II. Максимален размер на помощта 

1) Регионална инвестиционна помощ (Компонент 3): 

Безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по Компонент 
3, заедно с получената държавна/минимална помощ от други източници, не може 
да надхвърля: 

 

А) Максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „а“ от 
Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, както следва: 

 а) левовата равностойност на 18 750 000 евро, в случай че проектът ще 
бъде изпълняван в Югозападен район (NUTS2) ; 

 б) левовата равностойност на 37 500 000 евро, в случай че проектът ще 
бъде изпълняван извън Югозападен район (NUTS2). 

Проверката за съответствие с максимално допустимия размер на помощта 
се извършва при вземане предвид на общия размер на държавната помощ и/или 
минималната помощ, получена във връзка със същите установими допустими 
разходи, които се припокриват частично или напълно с разходите по проекта. 
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Б) Коригираният размер на помощта, изчислен съгласно указанията на чл. 2, 
пар. 20 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, в случай че стойността на 
допустимите разходи на инвестиционен проект или на единен инвестиционен 
проект по чл. 14, пар. 13 от регламента, е над левовата равностойност на 50 000 
000 евро. 

Единен инвестиционен проект е всяка първоначална инвестиция, започната 
от един и същ бенефициент (на равнище група) в срок от три години, считано от 
датата на започване  на работите по друга подпомогната инвестиция в същия 
регион от ниво 3 по Общата класификация на териториалните единици за 
статистически цели . 

2) Минимална помощ (Компонент 1 и Компонент 2) 

Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се 
кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи, не може да 
надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата 
равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие , което 
осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три 
бюджетни години. 

Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от 
помощта, за която се кандидатства по Компонент 1 и/или по Компонент 2 и 
получената минимална помощ на територията на Република България от: 

• предприятието кандидат; 

• предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също 
предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и 
Приложение Х към настоящите Условия; 

• всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое 
от предприятията,  образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието 
кандидат, съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013; 

• предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието 
кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди 
разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

В случай че кандидатът е заявил подкрепа по Компонент 1 и Компонент 2, 
общият размер на помощта по двата компонента следва да бъде в съответствие с 
горните прагове. 

Праговете, посочени в т. 1) и т. 2) не могат да бъдат заобикаляни чрез 
изкуствено разделяне на проекти със сходни характеристики и бенефициенти. 
Спазването на праговете по т. 1) и т. 2) освен чрез Декларацията за 
държавни/минимални помощи по Приложение Е ще бъде проверявано и чрез 
проверка в Информационна система "Регистър на минималните помощи", 
Публичния регистър на Европейската комисия, Информационната система за 
управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 2007-
2013 (ИСУН) и Информационната система за управление и наблюдение на 
Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). 

Важно: В случаите, когато кандидатът е дружество по смисъла на чл. 357-364 
от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), прага (левовата равностойност на 
200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на 
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едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда 
сметка за период от три бюджетни години) се прилага както по отношение на 
заявената помощ, така и за всеки от участниците в дружеството поотделно, като 
допустимият максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по 
Компонент 1 и Компонент 2 за всеки от участниците се определя на база 
натрупване с други минимални помощи, получени от съответния участник, 
участващ в дружеството-кандидат, като помощта с натрупване за съответния 
участник не трябва да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро (391 
166 лева) за период от 3 последователни финансови години, а в случай, че 
участникът осъществява дейност в отрасъл „шосеен транспорт” този размер е 100 
000 евро (195 583 лева). 

4. Процент на съфинансиране: 
 

По Компонент 1 и Компонент 2 – приложим режим „de minimis”: 

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост 
от категорията на клъстера-кандидат : 

 

Категория на клъстера 

 

Максимален интензитет на помощта 

 
Клъстери в начален етап на развитие 

 
90 % 

 
Развиващи се и развити клъстери 

 
70% 

Общият размер на помощта „de minimis” не може да надхвърля праговете, 
посочени в т. 9 от Условията за кандидатстване. 

 

По Компонент 3 – приложим режим „регионална инвестиционна 
помощ“: 

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост 
от категорията на предприятието-кандидат  и мястото на изпълнение на проекта: 

 

Категория на Максимален интензитет на 
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предприятието (клъстер) помощта за дейности 

извън ЮЗР (NUTS2)1 

Максимален интензитет на 
помощта за дейности 

в ЮЗР (NUTS2) 

Микро и малки 
предприятия 

70 % 

 

45 % 

Средни предприятия 
60 % 

                        

35 % 

 

 

 

 

 

 

5. Допустими кандидати: 

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 

кандидати, категоризирани като клъстери в начален етап на развитие, развиващи 

се клъстери или развити клъстери след категоризация, извършена за целите на 

процедурата от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия (ИАНМСП)  .  

ВАЖНО: Категоризацията следва да е извършена не по-късно от датата на 

подаване на проектното предложение пред УО. 

 

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 

кандидати, които са обединения под формата на: 

• клъстери, регистрирани като обединения по смисъла на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел; 

• клъстери, създадени като обединения - дружества по смисъла на Глава XV 

от Закона за задълженията и договорите;  

• клъстери - юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона 

за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на 

държава-членка на Европейското икономическо пространство. 

ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, 

кандидатите следва да са създадени, регистрирани (вписани/оповестени в 

съответния регистър) като обединения преди датата на обявяване на 

процедурата. 

                                                             
1 Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България. 
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За да удостоверят съответствието с този критерий за допустимост, 

кандидатите следва да представят документ, удостоверяващ създаването на 

обединение - договор за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД, дружествен договор, 

устав или друг приложим учредителен документ, упоменаващ целите на 

създаденото обединение (клъстера), правата и задълженията на участниците във 

връзка с изпълнението на дейностите, предлагани по проекта, включително 

правата на собственост върху резултатите и ползите от проекта. 

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват 

в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна 

правосубектност. 

С оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на 

сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, кандидатът/бенефициентът следва да е създаден/регистриран 

съгласно националното законодателство. 

В случай че кандидатите са еквивалентно лице на търговци по смисъла на 

Търговския закон или Закона за кооперациите съгласно законодателството на 

държава-членка на Европейското икономическо пространство, с оглед 

извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на сключване на 

административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

кандидатът/бенефициентът следва да е регистриран по реда на Закона за 

търговския регистър. С цел избягване на подмяна на оценката новорегистираното 

предприятие следва да бъде еднолично капиталово дружество по смисъла на 

Търговския закон. Едноличен собственик на капитала на новорегистрираното 

предприятие следва да бъде чуждестранното предприятие-кандидат по 

процедурата. 

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 

кандидати - клъстери, които могат да включват: 

a) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския 

закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на 

законодателството на държава-членка на Европейското икономическо 

пространство; 

б) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел; 

в) професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от 

Закона за народната просвета; 

г) български висши училища; 

д) Българска академия на науките и нейни институти и академични 

специализирани звена; 

е) Селкостопанска академия и институти към нея; 

ж) експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла 

на чл. 60 от Закона за администрацията ; 

з) научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните 

разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания ; 

и) Общини и/или Областни администрации. 
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ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, 

кандидатите трябва да включват  следния минимален брой членове: 

• клъстери в начален етап на развитие – минимум 7 (седем) юридически лица 

и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на 

държава-членка на Европейското икономическо пространство. 

• развиващи се клъстери – минимум 10 (десет) юридически лица и/или 

еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на 

държава-членка на Европейското икономическо пространство и поне едно висше 

учебно заведение или научно-изследователска организация (букви „г” до „з“ по-

горе). 

• развити клъстери – минимум 15 (петнадесет) юридически лица и/или 

еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на 

държава-членка на Европейското икономическо пространство и поне едно висше 

учебно заведение или научно-изследователска организация (букви „г” до „з“ по-

горе). 

ВАЖНО: В настоящата процедура, юридическите лица и/или еднолични 

търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или 

еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на 

Европейското икономическо пространство могат да участват/членуват само в един 

ц. 

Кандидати (клъстерни обединения) се отхвърлят в случай, че бъде 

установено членуването/участието на едно и също предприятие, юридическо лица 

и/или едноличен търговец, регистриран по Търговския закон или Закона за 

кооперациите или да е еквивалентно лице по смисъла на законодателството на 

държава-членка на Европейското икономическо пространство  

4) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 

кандидати - клъстери, които отговарят на изискванията за микро, малко или 

средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и 

Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014; 

Кандидатите по настоящата процедура са длъжни да удостоверят на етап 

кандидатстване, че са микро, малко или средно предприятие като попълнят и 

представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 

и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Ж към Условията за кандидатстване). 

ВАЖНО: Преди сключване на административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще извършва 

документална проверка на декларираната от одобрените кандидати на етап 

кандидатстване категория на микро, малко или средно предприятие. В случай че 

бъде установена погрешно декларирана категория, довела до одобрение на 

интензитет на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 3 по-висок от 

максимално допустимия за установената категория преди сключване на 

административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
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ще бъде издадено Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за съответния кандидат. В случай че в декларираната на етап 

кандидатстване категория/статус на одобрен кандидат преди сключване на 

административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

настъпи промяна и в резултат на промяната интензитетът на помощта надхвърля 

максимално допустимия за новата категория съгласно т. 10 на Условията, за 

съответния кандидат ще бъде издадено Решение за отказ за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

5) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 

кандидати, при които минимум 50% от броя на участниците в клъстера, са 

юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон 

или Закона за кооперациите или еквивалентно лице по смисъла на 

законодателството на държава-членка на Европейското икономическо 

пространство и които развиват своята основна икономическа дейност в една от 

определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните 

предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната 

технологична интензивност, както следва: 

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени 

производства: 

С20 „Производство на химични продукти“ 

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“  

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни 

и оптични продукти“  

С27 „Производство на електрически съоръжения“ 

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално 

предназначение“ 

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“ 

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“ 

 

Интензивни на знание услуги: 

J58 „Издателска дейност“ 

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване 

и издаване на музика“  

J60 „Радио- и телевизионна дейност“  

J61 „Далекосъобщения“ 

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“ 

J63 „Информационни услуги“ 

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“ 

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства: 

С10 „Производство на хранителни продукти“ 

С11 „Производство на напитки“ 

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“ 

С14 „Производство на облекло“ 
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С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от 

обработени кожи без косъм“ 

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и 

корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ 

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“ 

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“ 

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“ 

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“ 

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“ 

С24 „Производство на основни метали“ 

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“ 

С31 „Производство на мебели“ 

С32 „Производство, некласифицирано другаде“ 

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“. 

 

Броят на членовете на клъстера , отговарящи на условието в т. 5 за да 

удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в 

горепосочените допустими сектори, кандидатите следва да представят към 

проектните предложения актуално Удостоверение за код на основната 

икономическа дейност на всеки един от  тези членове, издадено от Националния 

статистически институт въз основа на данни за 2015 г. По отношение на членове, 

които нямат приключена финансова 2015 година или не са осъществявали 

дейност през тази година, съответствието с изискването ще бъде извършено 

съобразно кода на основна дейност, вписан в Търговския регистър . В случай че 

кандидатът е дружество по смисъла на чл.357-364 от ЗЗД, служебната проверка в 

Търговския регистър се извършва или съответно Удостоверение за  код на 

основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически 

институт/ Удостоверение за вписан код на основната икономическа дейност в 

Регистър БУЛСТАТ следва да бъде представено от всички организации, 

участващи в дружеството (в случай че за тях е приложим код на основна 

икономическа дейност). 

Моля имайте предвид, че за определяне на допустимостта съгласно 

посочения критерий се използва Класификация на икономическите дейности 

(КИД-2008 – Приложение У към Условията за кандидатстване).  

Допълнително, при определяне на допустимостта съгласно посочения 

критерий, кандидатите следва да се съобразят с изрично посочените по-долу 

недопустими сектори съгласно т. 11.2 от Условията за кандидатстване. 

 

6) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 

кандидати, които реализират дейността, за която кандидатстват в една от 

определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните 

предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната 

технологична интензивност, посочени в т. 5. 
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6. Дейности, допустими за финансиране: 
 

Проектните предложения по настоящата процедура следва да съответстват на 

принципа на ефективност и ефикасност като допустимите дейности следва да 

съответстват на целите на Оперативната програма и да водят до постигане на 

специфичната цел и резултати на Инвестиционен приоритет 2.2 „Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на българските МСП” от 

Приоритетна ос 2 на ОПИК, както и на целите на настоящата процедура, при най-

адекватното съотношение между очакваните разходи и ползи. 

 

I. Допустими проекти: 

1) За да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се 

изпълняват от категоризирани клъстери, съгласно Методология за категоризиране 

на клъстери (Приложение Б към Условията за кандидатстване), изготвена за 

целите на настоящата процедура за подбор на проекти. 

Процесът на категоризиране предвижда диференциране на клъстерите в три 

категории – клъстери в начален етап на развитие, развиващи се и развити 

клъстери, според степента им на развитие и конкретните нужди, въз основа на 

което да се определят допустимите за финансиране дейности (компоненти) по 

настоящата процедура.  

Категоризирането ще бъде извършено от Изпълнителна агенция за насърчаване 

на малките и средните предприятия (ИАНМСП), която ще издава Становище за 

категория клъстер (Приложение Б2). За целта кандидатите следва да подадат 

пред ИАНМСП Заявление за категоризиране на клъстер (Приложение Б1) и 

съответните документи съгласно т. 3 от Методологията за категоризиране на 

клъстери (Приложение Б). 

Категоризирането следва да е извършено преди подаване на проектното 

предложение пред УО.  

Проектното предложение е подадено от кандидата не по-рано от датата, на която 

ИАНМСП е издала Становището за категория клъстер на съответния кандидат – 

попълнено по образец (Приложение Б2) към Условията за кандидатстване 

2) Проекти на клъстери в начален етап на развитие могат да включват дейности 

САМО по Компонент 1 и/или Компонент 2. Проекти на развиващи се и развити 

клъстери могат да включват дейности САМО по Компонент 2 и/или Компонент 3. 

Кандидатите нямат право да подават проектни предложения по процедурата за 

вече започнали и/или реализирани дейности. Не са допустими за подкрепа 

дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга 

финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността 

или друга донорска програма. 
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3) Допустими за подкрепа по Компонент 3 са проектни предложения, които имат за 

свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в 

материални и нематериални активи, свързани със: 

− създаване на нов стопански обект, или  

Създаването на нов стопански обект означава създаването на нова различна 

производствена единица, а не на ново различно юридическо лице. За да се 

определи като стопански обект производствената единица трябва да е 

пространствено, функционално и организационно отделена единица, която се 

характеризира с висока степен на автономност. Определянето на инвестицията 

като нов стопански обект, а не разширяване на капацитета на съществуващ 

стопански обект е в зависимост от това дали предприятието вече има стопански 

обект в същото конкретно местонахождение. 

− разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, или  

Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато в 

следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да 

произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и 

значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не 

се променя из основи 

− диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са 

били произвеждани до момента в стопанския обект, или 

Диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са 

били произвеждани до момента в стопанския обект е налице, когато продуктът не 

е бил произвеждан в предприятието преди инвестицията за която се 

кандидатства. Диверсификацията на продукцията обхваща продукти с 

фундаментално нови характеристики, необхващащи незначително 

осъвременяване на продуктите. 

За да бъде определена първоначалната инвестиция като диверсификация на 

продукцията на стопански обект е необходимо допустимите разходи да 

надхвърлят минималния праг уреден по чл. 14, пар. 7 от Регламент № 651/2014, 

който по-подробно е пояснен в т. 9. 

− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански 

обект; 

Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за 

разлика от рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от 

производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за 

да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния 

производствен процес. 

За да бъде определена първоначалната инвестиция като основна промяна е 

необходимо допустимите разходи да надхвърлят минималния праг уреден в чл. 

14, пар. 7 от Регламент № 651/2014,  който по-подробно е пояснен в т. 9. 
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Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите 

разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции. 

Инвестицията следва да се поддържа в региона получател най-малко три години 

след изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано 

както чрез извършване на проверки на място, включително и относно 

обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и 

пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на 

определеното място за целите на проекта, съгласно административния договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на 

изпълнението на индикаторите по т. 7. 

3) Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в 

чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета.  

Изискването за съответствие на проектните предложения с принципите на 

хоризонталните политики на ЕС е посочено по-подробно в т. 17 от Условията. 

Съответствието с посочените хоризонтални политики ще бъде проследявано 

както на етап оценка на проектните предложения, така и на етап изпълнение на 

проектите. 

4) Проектът следва да се изпълнява на територията на Република България. 

Допускат се и ограничени дейности в рамките на проектите, осъществявани в 

чужбина съгласно чл. 70 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.  

Резултатите от изпълнението на проекта следва да се ползват на територията на 

Република България. 

5) Проектът следва да отговаря на всички изисквания, посочени в настоящите 

Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение. 

6) Проектът следва да бъде съфинансиран от страна на кандидата. 

II. Допустими дейности: 

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности: 

Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно 

укрепване на клъстера 

• Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло 

на клъстера – осигуряване на необходимия персонал за управление и 

координация на клъстерните дейности, ресурсно обезпечаване, закупуване на 

компютърно оборудване и софтуер за административни нужди. 

• Повишаване капацитета на административното тяло  на клъстера  за управление 

и координация на клъстера – участие в семинари, обучения, конференции, 

информационни събития, обмен на опит, добри практики и др.; 
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Дейностите по Компонент 1 следва да се изпълняват при условията и праговете 

за минимална помощ. 

 

Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и 

интернационализация  

• Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и привличане на 

нови членове – организиране, провеждане и участие в събития за представяне на 

клъстера, насочени към разширяване и развитие на дейността му, както и към 

привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера; 

• Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг: 

− разработване на маркетингова или инвестиционна стратегия на клъстера, в 

случай че клъстерът няма разработени такива; 

− популяризиране на името (марката) на клъстера – разработване и отпечатване 

на брошури и информационни материали, интернет страници и информационни 

бази-данни за представяне на дейността на клъстера; 

− участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири; 

− дейности, насочени към свързване в мрежа на членовете на клъстера, 

включително изграждане на транснационални клъстерни връзки за насърчаване 

на сътрудничеството с други клъстери. 

• Публичност и визуализация на проекта 

Пълният набор от мерки за информиране и публичност, които бенефициентите 

могат да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ, се съдържа 

в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация 

и комуникация" 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата 

на Управляващия орган - 

http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359. 

• Одит на проекта 

Одитът следва да бъде извършен от регистриран одитор. Дейността е приложима 

за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 

466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) 

№ 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза. 

В случаите, когато е приложимо, Доклад за външен одит на счетоводната 

документация по проекта (съгласно Приложение Н  към Условията за 

изпълнение), извършен от регистриран одитор, следва да бъде приложен към 

искането за окончателно плащане по проекта. Одиторът проверява дали 

декларираните от бенефициента разходи са действително извършени и платени, 
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точни и допустими в съответствие с административния договор за безвъзмездна 

финансова помощ. 

Дейностите по Компонент 2 следва да се изпълняват при условията и праговете 

за минимална помощ. 

 

Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау. 

• Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни 

дейности - оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, компоненти 

и инструментариум за изграждане на изпитателни лаборатории, производствени 

центрове и др.; 

• Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни 

дейности –специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, 

търговска марка и др.; 

Дейностите по Компонент 3 следва да се изпълняват при условията и праговете 

за регионална инвестиционна помощ. 

 

ВАЖНО: При описание на дейностите във Формуляра за кандидатстване, 

сформирането на екип по проекта, провеждането на процедура за избор на 

изпълнител, изборът на изпълнител, доставката на закупеното по проекта 

оборудване и т.н. не следва да са обособени като отделни дейности, а да са част 

от описанието/методологията за изпълнение на посочените по-горе дейности. 

 

7. Допустими за финансиране разходи: 

 

Допустими по процедурата са следните видове разходи:  

Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно 

укрепване и развитие на клъстера. 

• Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на 

работодателя) на персонала на административното тяло на клъстера – до 50% от 

общо допустими разходи по проекта. 

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, 

нает единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден. 

Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да 

надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на 

кандидатстване (2016 г.) от 2 600 лв. Размерът на възнаграждението на персонал, 

нает за по-малко от 8 часа, следва да бъде пропорционално на това на персонал, 

нает за 8 часа.  

Разходите за възнаграждения следва да бъдат определени на месечна база. 
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Разходите за полагаем платен годишен отпуск са допустими за периода на 

изпълнение на дейностите по проекта и до размера на основния платен годишен 

отпуск  посочен в чл. 155 от Кодекса на труда.   

ВАЖНО: В т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатите следва 

задължително да включат информация за изискванията по отношение на 

образование, квалификация, професионален опит, функции (отговорности и 

задължения) и период на заетост на персонала на административното тяло на 

клъстера. В случай че преди сключване на административния договор за 

безвъзмездна финансова помощ или по време на изпълнение на проекта 

настъпят промени в наетия със средства по проекта персонал, кандидатите 

следва да го заменят с персонал, който има еквивалентни образование, 

квалификация, професионален опит, функции (отговорности и задължения) и 

период на заетост на посочените във Формуляра за кандидатстване. 

ВАЖНО: Посочените в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване лица, могат да 

участват в екипа (административното тяло на клъстера) само на един кандидат. 

Посоченото се удостоверява на етап изпълнение чрез попълване и представяне 

към проектните предложения на Декларация за участие в проектно предложение 

(Приложение Ц към Условията за изпълнение). При неспазване на изискването, 

съответното лице ще бъде изключено от участие във всички екипи. 

• Разходи за участие в семинари, обучения, конференции, информационни 

събития, обмен на опит, добри практики и др. за административното тяло на 

клъстера – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за 

командировки (пътни, дневни и квартирни). 

• Режийни разходи, разходи за офис консумативи и разходи за наем на работни 

помещения на административното тяло на клъстера – до 2 000 лева на месец. 

• Разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за 

административни нужди и офис консумативи . 

 

Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и 

интернационализация  

• Разходи за организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера), 

насочени към разширяване и развитие на дейността на клъстера, привличане на 

нови клиенти и нови членове на клъстера и създаване на мрежи между членовете 

на клъстера; 

• Разходи за изграждане на транснационални клъстерни връзки и установяване на 

сътрудничеството с други клъстери, включително в други страни – разходи за 

командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на 

административното тяло на клъстера и на организации-членове на клъстера; 

• Разходи за участие в национални и международни изложения и панаири – 

разходи за такси, разходи за наем на изложбена площ, разходи за 

транспортиране на експонати, разходи за командировки (пътни, дневни и 

квартирни) на представители на административното тяло на клъстера и на 

организации-членове на клъстера;  
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• Разходи за разработване на маркетингова стратегия или инвестиционна 

стратегия на клъстера, в случай че клъстерът няма разработени такива- до 20 000 

лв. 

• Разходи за популяризиране името (марката) на клъстера пред бъдещите 

членове, както и пред външни клиенти и пазари – изготвяне и отпечатване на 

брошури и информационни материали, интернет страници и информационни 

бази-данни за клъстера и дейностите му – до 10 000 лв. 

• Разходи за публичност и визуализация на проекта – до 2 000 лв. 

• Разходи за одит на проекта – допустими са за проекти със стойност на 

безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в 

съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 

относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими 

за общия бюджет на Съюза) – до 10 000 лв. 

ВАЖНО: Допустимите разходи за командировки по Компонент 1 и Компонент 2 

следва да бъдат до 20% от общо допустими разходи по проекта. 

Разходите за командировки са допустими при спазване на изискванията на 

Наредбата за командировки в страната и Наредбата за служебните командировки 

и специализации в чужбина. Максималният размер на разходите за дневни и 

квартирни при командировки в чужбина не следва да превишава размера, указан 

в Приложение 2 на Наредбата за служебните командировки и специализации в 

чужбина. 

Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау. 

• Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)  за общи 

клъстерни дейности – оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, 

компоненти и инструментариум за изграждане на изпитателни лаборатории, 

производствени центрове и др.; 

• Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)  за общи 

клъстерни дейности – общи и специализирани програмни продукти, патенти, 

лицензи, „ноу хау”, търговска марка и др.; 

ВАЖНО: При заявени разходи по Компонент 2 и Компонент 3, следва разходите 

по Компонент 2 да бъдат до 50% от общо допустими разходи по проекта. 

ВАЖНО: Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със 

средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, 

който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при 

пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в 

активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите 

счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е 

предоставена помощта, за срок от минимум три години. Придобитите активи 

следва да са нови (неупотребявани) и да са заведени за първи път от получателя 

на помощта (закупени от първи доставчик или производител). 

Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен 

финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи 

актива след изтичането на договора за лизинг, но не по- късно от крайния срок на 



ГЛОБАЛ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Висококачествени консултантски услуги на територията на цялата страна 

тел.: 054 98 26 30 e-mail: office@gce-bg.eu web: www.gce-bg.eu 18 

изпълнение на проекта. Придобиването чрез финансов лизинг е допустимо при 

спазване на условията на чл. 18, ал. 1 и ал. 3 на ПМС № 189/2016 г.  

Бенефициентът може да придобие собствеността върху даден актив или чрез 

договор за финансов лизинг или чрез договор за покупка. 

Когато кандидатът упражнява дейност в недопустимите сектори по т. 11.2, 2), но е 

допустим кандидат по настоящата процедура, безвъзмездната помощ се 

предоставя само за дейностите в допустимите сектори, като 

кандидатът/бенефициентът следва да води отделна счетоводна отчетност по 

отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка 

дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в 

горепосочените недопустими сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, 

предоставена по настоящата процедура. 

 

С оглед на горното кандидатът представя като условие за плащане при първото 

междинно плащане, при промяна или, ако няма междинни плащания, при 

окончателно плащане индивидуален сметкоплан, утвърден от ръководството на 

предприятието, с включени в него обособените счетоводни сметки /подсметки/ 

специално открити за проекта. От извлеченията/счетоводните записи по 

посочените в индивидуалния сметкоплан сметки следва да е видно 

разграничаването на разходите, така че дейностите в недопустимите сектори, 

посочени в точка 11.2 от Условията за кандидатстване, да не се ползват от 

безвъзмездната помощ по процедурата. 

 

ВАЖНО: В случай че в резултат на извършването на даден разход ще бъдат 

осъществени допустима (съгласно т.13.1 от Условията за кандидатстване) и 

недопустима дейност (съгласно т. 13.2 от Условията за кандидатстване) или 

дейност, която се осъществява в недопустими сектори съгласно т.11.2 на 

Условията за кандидатстване), то този разход ще бъде изцяло премахнат от 

бюджета на съответното проектно предложение. 

8. Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта: 
 

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 

/осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на 

административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 
Контакти:  
web:  gce-bg.eu 
e-mail: office@gce-bg.eu 
Тел. 054 / 98 26 30 

 0898 96 17 16 
0893 59 72 28 
0897 79 23 16 
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