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Уважаеми Г-жи/Г-да,
В рамките на т.27, подточка 27. 1, буква "з" (малка), стр.67 от Условията за
кандидастване за включени конкретни изисквания за съдържанието на
устава или друг учредителен документ за юридическите лица с
нестопанска цел, регистрирани по смисъла на Глава втора, Раздел I от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
В рамките на тези конкретни условия, излизащи извън кръга на
необходимото съдържание на устава, съществува и изискване за
обезпечаване на евентуални бъдещи вземания на Министерството на
икономиката по повод неизпълнение или частично изпълнение на проекта,
чрез предвиждане на солидарна отговорност между членовете на
сдружението и самото сдружение (обединение) кандидат.
В тази връзка искам да обърна внимание, че уговарянето на солидарна
оговорност между сдруженията и неговите членове би била нищожна, тъй
като противоречи на ЗЮЛНЦ и по конкретно чл. 21, ал.4, изр. 2.
Противоречието възниква от факта, че солидарната отговорност е вид
лично обезпечение, поради което не виждам как ангажирането й в
конкретния случай може да бъде в съответствие със закона и по-конкретно
с текста на разпоредбата, визирана по-горе, която изключва възможността
членът да отговаря лично за задълженията на сдружението. Посочената
разпоредба освен това е императивна, т.е. не предвижда възможност за
отклонения от нейния смисъл и съдържание.
Моля за вашето становище относно законосъобразността на включването
на разпоредбата за солидарна отговорност между членовете и
сдружението така както тя съществува като изискване в Условията за
кандиастване. Моля, в случай, че смятате, че подобно изискване не би
било незаконосъобразно да мотивирате становището си!
Предватително благодаря за отговора!
С уважение,
Подател: Огнян Славов
Ел. поща: ognyan.slavov@dibel.bg
Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG16RFO2-2.009

Съгласно Условията за кандидатстване при подписване на административен
договор за безвъзмездна финансова помощ в случаите на обединения по смисъла
на Закона за юридическите лица с нестопанска цел се подписва и Декларация за
солидарна отговорност – поотделно от всички юридическите лица и/или
еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или еквивалентни лица
по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското
икономическо пространство, участващи в сдружението (Приложение Ж1 към
Условията за изпълнение). Всички декларации се представят в оригинал,
попълнени по образец и стават приложение към Административния договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Освен в определените от закона случаи солидарност между две или повече лица
възниква само когато е уговорена. Във връзка с последното, съгласно Условията
за кандидатстване, в случай на клъстерно обединение, регистрирано по смисъла
на Глава втора, Раздел I от Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
уставът или друг приложим учредителен документ на сдружението следва да
включва задължително и уреждане на солидарна отговорност между
обединението кандидат и отделните членове участници при неизпълнение или
частично изпълнение на проекта. Посочената солидарна отговорност не е
необходимо да касае дейността на клъстера като цяло, а следва да е единствено
по отношение и в рамките на хипотезите на неизпълнение или частично
изпълнение на проекта.
Допълнително, посочените в буква з) (малка) на стр. 67 от Условията за
кандидатстване документи се представят не на етап кандидатстване, а при
сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
когато одобрените кандидати следва да представят уставът или друг приложим
учредителен документ на сдружението с включено задължително посоченото
обстоятелство.
1. и 2. Целта на настоящата процедура е предоставяне на подкрепа за
коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и
интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване
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“Развитие на клъстерите в България“, имамe следните въпроси:
1)
Допустимо ли е залагане на дейност за надграждане и подпомагане
развитието на клъстера и привличане на нови членове, чрез
Организиране и участие в събития за предоставяне на клъстера и на
неговите продукти/услуги, разширяване и развитие и на дейността на
клъстера, привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера и
създаване на мрежи между членовете на клъстера;
Организиране и участие в специализирани обучения в страната и в
чужбина за повишаване на капацитета на клъстера за създаване на
сътрудничества и интернационализация,
предвид, че имаме реализирани сходни дейности от предишния програмен
период по процедура BG161PO003-2.4.01.
Целта е продължаване,
надграждане и развитие на започнатото.
2)
Насърчаване на клъстерния маркетинг, чрез:
Популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите
продукти/ услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни
материали, интернет страница и информационна база данни за дейността
на клъстера.
Установяване и насърчаване на сътрудничество с други клъстери,
включително в други страни и изграждане на транснационални клъстерни
връзки.
Предвид, че имаме реализация на интернет страница допустимо ли е чрез
включването на тази дейност да я обогатим, разширим, направим поефективна и полезна за целевата аудитория, т.е. да я надградим.
Аналогично за създадената информационна база данни, чрез чието
надграждане целим да удовлетворим всички заинтересовани странни,
разширявайки диапазона и модулите й. Допустимо ли е продължение,
надграждане на популяризиране на името (марката) на клъстера чрез
създаването на нови брошури и информационни материали с оглед
популяризиране на новите ни дейности, реализирани чрез помощта по
дейностите заложени по Компонент 3.

на конкурентоспособността и бизнес развитието. В този смисъл, включването на
посочените в запитването Ви дейности е допустимо.
Единственото ограничение във връзка с процедури за подкрепа на клъстери през
предходния програмен период 2007-2013 е по отношение на разходите за
възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя)
на персонала на административното тяло на клъстера. Посочените разходи са
недопустими за кандидати, които имат приключили договори за безвъзмездна
помощ по процедури BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите
в България" и BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в
България" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007–2013, по които са били финансирани разходи за
възнаграждения на персонала на административното тяло на клъстера.
Следва да имате предвид, че преди сключването на административния договор за
БФП се извършва служебно кръстосана проверка на дейностите, предложени от
потенциалните бенефициенти на помощта от ОПИК, с оглед избягване на двойно
финансиране на дейности. Ако в резултат на извършената проверка се установи
наличие на двойно финансиране на проект или на дейности от проекта,
Ръководителят на Управляващия орган взема мотивирано решение за отказ за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

С уважение,
Подател: Мая Евтимова
Ел. поща: office@seafarers-cluster.org
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