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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД:  22.08.2022 г. 

101.  10.08.2022г. Уважаеми дами и господа, 

 

Бих искала да задам въпрос относно допустимостта на 

разходите по програма BG-RRP-3.004 „Технологична 

модернизация“ и по конкретно: Какво е разбирането и 

правилното отнасяне към съответната категория (ДМА или 

ДНА)  по отношение придобиването на специализиран 

производствен софтуер, когато същият е неразделна част от 

закупената машина и/или съоръжение и/или оборудване, 

респективно обслужва тяхното функциониране.  

 

Благодаря Ви предварително! 

В случай че описаната в запитването Ви машина (и/или съоръжение и/или 

оборудване) и специализирания производствен софтуер представляват един неделим 

актив, който се състои от компонент с характеристиките на дълготраен материален 

актив (ДМА) – машина (и/или съоръжение и/или оборудване) и компонент с 

характеристиките на дълготраен нематериален актив (ДНА) - софтуер към нея,  без  

който  машината (и/или съоръжение и/или оборудване)  не  може да  функционира,  

разходът  може  да  бъде посочен към допустимите по процедурата разходи за 

придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА.  

Обръщаме внимание обаче, че когато машината и софтуерът представляват два 

отделни актива, които могат да работят самостоятелно и обичайно са предмет на 

отделна продажба, същите следва да бъдат посочени отделно в бюджета на 

предложението. 

Окончателното решение относно допустимостта на даден разход ще бъде взето от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата необходима информация относно 

предложението за изпълнение на инвестиции. 

102.  10.08.2022г. Здравейте, 

Бихте ли разяснили дали лица упражняваще свободна 

професия като Инженери (регистрирани по БУЛСТАТ) 

съответно самоосигуряващи се, са допустими кандидати по 

процедурата за Технологична модернизация? 

 

Благодаря предварително 

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на 

инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на всички  

критерии за допустимост на кандидатите, описани в т.11.1 от Условията за 

кандидатстване, като едно от изискванията е „1) Да са търговци по смисъла на 

Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по 

смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо 

пространство“. 

Доколкото лицата, упражняващи свободни професии, в случите, когато не са 

регистрирани като ЕТ, не отговарят на горепосоченото изискване, то същите са 

недопустими кандидати по настоящата процедура. 

103.  10.08.2022г. Здравейте. 

Предприятието ми се занимава с механична и термична 

обработка на метали и производство на метални изделия и 

заготовки. За да гарантираме качеството на нашите продукти, 

в момента използваме услугите на специализирани 

лаборатории за анализ, което отнема време и средства. На 

пазара вече се предлагат прецизни портативни анализатори, 

подходящи за измервания на място, в хода на самия 

производствен процес. В конкретния случай визираме 

Подобен разход би бил допустим при спазване на всички приложими изисквания и 

критерии по процедурата. 

Допустими по процедурата са разходи за закупване на машини, съоръжения и 

оборудване, представляващи дълготрайни материални активи. 

Условията за допустимост на дейността и разходите са подробно описани в т. 13 и т. 

14 от Условията за кандидатстване, като обръщаме внимание на следното: 

- За да са допустими са финансиране горепосочените разходите, следва всеки отделен 

придобит актив (ДМА или ДНА) задължително да води кумулативно до: А) 
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мобилен спектрометър за определяне химичния състав на 

металите, който би намалил производствените ни разходи и би 

ни осигурил по-голяма гъвкавост и пазарно предимство. 

Моля за вашето становище дали подобен материален актив 

отговаря на критериите за „цифровизация на 

производствените процеси/разширяване на производствения 

капацитет и/или разнообразяване на предлаганите 

продукти/услуги“ и съответно дали би бил допустим разход по 

процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация". 

Благодаря предварително за отговора. 

цифровизацията на производствените процеси; И Б) „разширяване на 

производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите 

продукти/услуги“. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на даден 

разход ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация относно предложението за изпълнение на инвестиции. 

104.  10.08.2022г. Здравейте, искам да попитам Дружество с ограничена 

отговорност (ООД) с премет на дейност УПРАВЛЕНИЕ НА 

ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  

СЪБИРАНЕТО..т.н. допустин по КИД 2008 но със 

съдружници община с 25 %, друга община 75 %, допустимо ли 

е такова дружество да кандидатства по BG-RRP-3.004 

„Технологична модернизация“ 

В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на еднозначно 

и категорично становище. Разясненията в рамките на настоящата рубрика се дават по 

отношение на условията за кандидатстване и не могат да съдържат становище 

относно качеството на предложението за изпълнение на инвестиция. 

Допустимите кандидати по процедурата следва да отговарят на редица критерии, 

детайлно посочени в т.11.1 и 11.2 от Условията за кандидатстване, с които следва да 

се запознаете. 

Един от критериите за допустимост на кандидатите, описани в т.11.1 от Условията за 

кандидатстване, е „2) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 

3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 

6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 

124, 20.5.2003 г., стр. 36)“. 

При определяне на категорията на предприятието следва да имате предвид, че 

съгласно  Препоръка на Комисията 2003/361/ЕО, едно предприятие не може да се 

смята за малко и средно предприятие (т.е. същото е голямо предприятие), ако 25 на 

сто или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се 

контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече 

публични органи, какъвто е общината. 

105.  11.08.2022г. Здравейте,  

Ние сме "…." ЕАД и собственик на капитала ни 100 % е БНБ. 

Отговаряме на условията за средно предприятие съгласно чл.3 

от ЗМСП. Въпроса ми е попадаме ли в изключенията на чл. 4, 

ал.9 от ЗМСП и това би ли било основание за отхвърляне при 

кандидатстване по програмата? 

Българската народна банка попада в обхвата на публичните органи. 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 104. 

106.  11.08.2022г. Здравейте! 

Имаме следните въпроси относно т.21 „Списък на 

1. Условията за допустимост на дейността и разходите са подробно описани в т. 13 и 

т. 14 от Условията за кандидатстване, като обръщаме внимание на следното: 

- За да са допустими са финансиране горепосочените разходите, следва всеки отделен 

придобит актив (ДМА или ДНА) задължително да води кумулативно до: А) 
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документите, които се подават на етап кандидатстване “, буква 

„е“ „Оферта“ от Условията за кандидатстване:  

1. Счита ли се за недопустимо предложението за инвестиция 

ако не се закупува отделен софтуер за новото технологично 

оборудване тъй като цифровизацията е интегрирана в 

електронен модул в самото оборудване.  

2. В случай, че в конкретното технологичното оборудване е 

интегрирана автоматизация и управление на производствения 

процес базирана на информационно-комуникационни 

технологии в производствените процеси (цифровизация) 

задължително ли е да се прилагат две отделни оферти – за 

технологично оборудване и отделно за интегрирания към него 

софтуер и/или друг тип цифров (електронен) модул?  

3. Ако се представя една оферта за технологично оборудване 

и интегрирания в него цифров модул/софтуер (оборудването и 

цифровия модул/софтуер) на две отделни позиции ли трябва 

да бъдат представени в офертата с отделни цени или може да 

бъде обща позиция с обща цена?  

Успех на процедурата и бъдете здрави! 

цифровизацията на производствените процеси; И Б) „разширяване на 

производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите 

продукти/услуги“. 

Отговорност на кандидата е да представи и аргументира нужната информация, 

свързана с преценка допустимостта на даден актив.  

Условията за кандидатстване НЕ съдържат изискване да се закупува отделен 

софтуер към всеки един отделен ДМА, като е възможно изискването за 

цифровизация на производствените процеси да бъде изпълнено чрез придобиването 

на ДМА с интегриран специализиран софтуер.  

Обръщаме внимание обаче, че когато машината и софтуерът представляват два 

отделни актива, които могат да работят самостоятелно и обичайно са предмет на 

отделна продажба, същите следва да бъдат посочени отделно в бюджета на 

предложението. 

Също така, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля в случаите, 

когато Оценителната комисия премахне всички разходи от бюджета. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на даден 

разход ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

специфична информация относно предложението за изпълнение на инвестиция 

 

2. и 3. Отговорност на кандидата е да представи и аргументира нужната информация 

във Формуляра за кандидатстване, удостоверяваща, че всеки отделен придобит 

актив (ДМА или ДНА) ще доведе до прилагането на информационно-

комуникационни технологии (цифровизация) на производствените процеси, като 

описаният в запитването подход е възможен. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на даден 

разход ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

специфична информация относно предложението за изпълнение на инвестиция. 

В допълнение, моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 101. 

107.  11.08.2022г. Здравейте!  

В т. 8. „Приложим режим на минимални/държавни помощи“ 

на Условията за кандидатстване е определено, че  кандидатите 

могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на 

държавна/минимална помощ (de minimis), както следва: 

1) „Регионална инвестиционна помощ“ или 2) „Минимална 

помощ“ (de minimis). В тази връзка при попълването на 

Приложение 3 „Декларация за държавна/минимална помощ“ 

трябва ли да остане само избрания режим съответно описан в 

Кандидатите НЕ трябва да изтриват текстове от образците на документи, вкл. 

Декларация за държавни/минимални помощи (Приложение 3). 

В случай че при оценка на административното съответствие и допустимостта се 

установи липса на документи съгласно т. 21 от Условията за кандидатстване (с 

изключение на документа по т. 21, буква ж/ „счетоводна политика на кандидата“) 

и/или друга нередовност (вкл. представянето на непълен и/или неправилен 

образец на някой от изискуемите документи), Оценителната комисия еднократно 

изпраща чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ, на кандидата уведомление за 

установените нередовности като определя срок за тяхното отстраняване, който не 

може да бъде по-кратък от 7 (седем) дни от датата на изпращане на уведомлението 
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Раздел I. „В случай че представляваното от мен предприятие 

ще изпълнява проект при условията на режим „регионална 

инвестиционна помощ“ съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) № 

651/2014 на Комисията…“ или Раздел II. „В случай че 

представляваното от мен предприятие ще изпълнява проект 

при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis) 

съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията…“, т.е. 

неприложимия режим да се изтрие от Декларацията?  

Бъдете здрави! 

чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. Неотстраняването на нередовностите в срок 

може да доведе до недопускане на предложението до техническа и финансова оценка 

и прекратяване на производството по отношение на кандидата.  

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 55, т. 2 и № 84. 

 

108.  11.08.2022г. Здравейте, 

Бих искала да задам следните въпроси: 

1. Счита ли се получената безвъзмездна помощ за Подкрепа за 

малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване 

на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по 

програма BG16RFOP002-2.089 за помощ de minimis, 

респективно трябва ли тази получена помощ да се декларира 

в декларацията за минимални/държавни помощи? В случай, че 

за гореописаната държавна помощ се поражда необходимост 

тя да бъде декларирана в Приложение 3.2, то какъв Регламент 

се цитира в колона „Регламент, съгласно който е получена 

помощта“? 

2. В Условията за кандидатстване (стр. 11) се казва: „За да се 

изчисли интензитетът на помощта, всички данни се 

представят в брутно изражение – преди приспадането на 

данъци и други такси.“ 

На стр. 27 в Условията за кандидатстване е посочено, че във 

Формуляра трябва да се впишат допустимите разходи, т.е. 

разходи за възстановим ДДС са недопустими. От това следва, 

че в бюджета на проектното предложение трябва да се заложат 

офертните стойности без включен ДДС. Моля за 

потвърждение, че тълкуванието е правилно (кандидатът е 

регистриран по ДДС). 

3. При избор на доставчик, осъществен на база на 

предоставени оферти, необходимо ли е качване на сключения 

договор със съответния доставчик в ИСУН 2020? В случай, че 

проектното предложение не се изпълнява чрез публична 

1. Приложимият режим на помощта по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за 

малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ не е „минимална помощ“ (de minimis), а 

представлява „Помощ под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 

3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в 

условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.“. 

Във връзка с посоченото, в случай че избраният режим по настоящата процедура е 

„регионална инвестиционна помощ“ съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014, 

получената помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 следва да бъде посочена в 

Таблица 1 на Приложение 3.1 към Декларацията за държавни/минимални помощи. 

В случай че избраният режим по настоящата процедура е „минимална помощ“ (de 

minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013, получената помощ по процедура 

BG16RFOP002-2.089 не следва да бъде посочвана в Приложение 3.2 към 

Декларацията за държавни/минимални помощи. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 55, т. 2. 

 

2. Потвърждаваме, че тълкуването Ви е коректно. В случай че кандидатът е  
регистриран по закона за ДДС (и при съобразяване, че разходите за възстановим ДДС 

са недопустими), то в Бюджета на Формуляра за кандидатстване трябва да се посочат 

само допустимите разходи, т.е. стойности/суми без включен ДДС. 

 

3. Всички сключени договори с избрани изпълнители се въвеждат в системата ИСУН 

2020, включително се въвежда и информация, когато реално не е подписан изричен 

писмен договор с избрания изпълнител. 

План на процедури за избор се представят без изключение, дори когато крайният 

получател не предвижда провеждане на процедури по реда на ПМС № 80/2022 г. или 

ЗОП. Въвеждането и съответната проверка на плана осигуряват по-добра възможност 
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покана, или съгласно ЗОП, възниква ли задължение за 

кандидата да подава план на процедура за избор? 

4. Условията за кандидатстване посочват, че е допустимо 

увеличение до 15 % на стойността на предоставената оферта 

(при съблюдаване и спазване на принципа за недопускане на 

реализиране на печалба). В случай, че завишаването на 

офертната цена доведе до надхвърляне на прага от 140 000 

евро (например очакваната стойност на машините за 

закупуване е 130 000 евро без ДДС, а при завишаване с 15 % 

на офертната цена стойността е 149 500 евро без ДДС), 

допустимо ли е изпълнението на проекта да не се осъществява 

чрез публична покана, а на база на 2 съпоставими оферти? 

Моля за насоки. 

5. В случай, че проекта включва дейности по закупуване на 

машини, при които софтуера е неразделна част от машината 

(без този софтуер съответната машина не може да 

функционира), необходимо ли е този софтуер да бъде 

третиран отделно от машината и да фигурира на отделен ред в 

бюджета на проектното предложение, респективно да има 

отделна оферта за него? 

за избягване на пропуски, вкл. необосновано неприлагане на ПМС № 80/2022 г. или 

ЗОП. 

 

4. В случаите, когато предвидената стойност за определяне на изпълнител, в т.ч. 

съфинансирането от страна на крайния получател/кандидата, без данък върху 

добавената стойност, е равна или по-висока от 273 812 лв. задължително се 

провежда избор с публична покана. Горепосоченото изискване е приложимо, 

независимо дали до тази стойност е достигнато чрез възползване или невъзползване 

от опцията, заложена в т. 14.1, подт. 1/ от Условията за кандидатстване - стойността 

на приложените индикативни оферти да бъдат увеличени с до 15% от стойността на 

представената оферта. 

 

5. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 101. 

109.  11.08.2022г. Уважаеми дами и господа, 

В връзка с обявена процедура чрез подбор на предложения за 

изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-

3.004 „Технологична модернизация“ бихме искали да Ви 

зададем следния въпрос: 

1. В Критерии и методология за оценка на предложения за 

изпълнение на инвестиции е посочено, че „В случай че след 

допълнителното им изискване по установения ред 

документите по т. 1 – 6 не бъдат предоставени от кандидата 

или са представени, но не съгласно изискванията, 

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“, 

като в същото време се казва „В случаите, когато 

представените от кандидата оферти за предвидените за 

закупуване активи не отговарят на минималните технически 

и/или функционални характеристики за съответния вид актив, 

1. В случай че при оценка на административното съответствие и допустимостта се 

установи липса на документи съгласно т. 21 от Условията за кандидатстване (с 

изключение на документа по т. 21, буква ж/ „счетоводна политика на кандидата“) 

и/или друга нередовност (вкл. липсващо Приложение 5 „Техническа 

спецификация“), Оценителната комисия еднократно изпраща чрез ИСМ-ИСУН 

2020, раздел НПВУ, на кандидата уведомление за установените нередовности като 

определя срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от 7 (седем) 

дни от датата на изпращане на уведомлението чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. 

Неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до недопускане на 

предложението до техническа и финансова оценка и прекратяване на производството 

по отношение на кандидата.  

 

2. В случай че съдържащите се в офертата технически и/или функционални 

характеристики на актива, не съответстват на посочените в  Техническата 

спецификация (Приложение 5) минимални технически и/или функционални 

характеристики, или в офертата се установи друга нередовност, Оценителната 

комисия еднократно ще изпрати чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ, на кандидата 
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посочени в Техническата спецификация (Приложение 5), този 

разход ще бъде премахнат от бюджета служебно от 

Оценителната комисия.“ 

Моля за информация как процедира оценителната комисия 

при следните случай: 

1. Техническата спецификация (Приложение 5) не е 

представена при подаване на проектното предложение. 

2. Техническата спецификация (Приложение 5) е представена 

при подаване на проектното предложение, но минималните 

технически и/или функционални характеристики за 

съответния вид актив не отговарят на тези от офертата. В този 

случай се изискат повторно само офертите или е възможно и 

допълнително представяне на техническата спецификация? 

уведомление за установените нередовности като определя срок за тяхното 

отстраняване, който не може да бъде по-кратък от 7 (седем) дни от датата на 

изпращане на уведомлението чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 18, т. 3. 

110.  11.08.2022г. Здравейте, 

Възможно ли е Техническата спецификация да се заложат по-

ниски технически и функционални характеристики, спрямо 

предложениет в офертата. Приема ли се това за 

несъответствие? 

Съгласно посоченото в т. 21, буква е/ от Условията за кандидатстване, съдържащите 

се в офертата технически и/или функционални характеристики на актива, следва да 

съответстват на посочените в  Техническата спецификация (Приложение 5) 

минимални технически и/или функционални характеристики. 

В случай че характеристиките на актива в представената оферта, не съответстват на 

посочените в  Техническата спецификация (Приложение 5) минимални 

характеристики, или в офертата се установи друга нередовност, Оценителната 

комисия еднократно ще изпрати чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ, на кандидата 

уведомление за установените нередовности като определя срок за тяхното 

отстраняване, който не може да бъде по-кратък от 7 (седем) дни от датата на 

изпращане на уведомлението чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 18, т. 3 и № 109. 

111.  12.08.2022г. Здравейте, 

Ние сме малко предприятие, опериращо в Южен централен 

район, т.е. процентът на съфинансиране е 50%. Искаме да 

закупим производствена линия, чиято стойност е 850 000 лева. 

Възможно ли е да кандидатстваме за нейното закупуване, като 

заявим размер на БФП- - 350 000 лева, както е по Условия за 

кандидатстване и по-малък от 50% интензитет на помощта или 

Процентните стойности, посочени в т. 10 от Условията за кандидатстване, 

представляват  максимален интензитет на помощта, като е допустимо кандидатите 

да заложат по-ниска процентна стойност от посочената максимална такава. В тази 

връзка, посоченият в запитването подход е приложим. 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО 

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“ НА НПВУ 

 

7 

 

максималният размер на допустимите разходи за малко 

предприятие е 700 000 лева? Благодаря предварително! 

112.  12.08.2022г. Здравейте! 

По процедурата имам следния въпрос: 

Предприятие има оферта за машина с валидност 10 месеца от 

датата на издаване. 

В този случай то може ли да се възползва от възможността да 

заложи в бюджетния ред стойност, с 15% по-висока от 

предложената цена на машината? 

Поздрави, 

Офертите трябва задължително да съдържат информация за: наименование на 

оферента, технически и/или функционални характеристики на актива, съответстващи 

на посочените в  Техническата спецификация (Приложение 5) минимални технически 

и/или функционални характеристики, цена на актива и вид на валутата. Допълнително 

от представената оферта следва да е видно лицето, което я е издало от името на 

оферента, като напр. име, подпис, електронен подпис или разпечатка на електронно 

съобщение, с което е получена, която също следва да е прикачена в ИСМ-ИСУН 2020, 

раздел НПВУ. 

Условията за кандидатстване не съдържат изискване за датиране и срок на валидност 

на офертата. Съответно опцията, заложена в т. 14.1, подт. 1/ от Условията за 

кандидатстване,  стойността на приложените индикативни оферти да бъде увеличена 

с до 15%, не е обвързана с наличието на дата и срок на валидност на офертата. 

113.  12.08.2022г. Уважаеми Дами и Господа, 

във връзка с условията за допустимост на разходите, посочени 

в т. 14.2 от Условията за кандидатстване и в частност следното 

условие ""ВАЖНО: В т. „Допълнителна информация, 

необходима за оценка на проектното предложение“ на 

Формуляра за кандидатстване, следва да бъде/ат посочен/и 

точният/те адрес/и на стопанския/те обект/и, където ще се 

извърши инвестицията. 

Дълготрайните активи, придобити със средства по 

предложението за изпълнение на инвестиция, 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 предложението за изпълнение на 

инвестиция, за което е предоставена помощта, за период от 

минимум три години от окончателното плащане."", моля да 

представите разяснение по следният казус: 

Дружество осъществява основната си дейност под Код по 

КИД-2008: Е 39.00 ""Възстановяване и други услуги по 

Крайният получател е длъжен да допуска СНД, упълномощените от него лица, да 

проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място 

(включително и внезапни), изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при 

необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, приложени към 

счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с 

финансирането на проекта и постигането на етапите и целите. 

Във връзка с горепосоченото и необходимостта от осигуряването на възможността за 

осъществяване на  проверки на място (включително и внезапни), крайните получатели 

трябва да уведомят СНД на ПИТ при всяка промяна на точния адрес, където ще се 

намират активите, придобити по предложението за изпълнение на инвестиция, 

посочен в т. „ Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното 

предложение“ от Формуляра за кандидатстване. 

В случай че кандидатът разполага с повече от една площадка, на които е ясно, че ще 

осъществява дейност с придобита инвестиция по процедурата, то в гореспоменатата 

точка „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното 

предложение“ от Формуляра за кандидатстване, следва да бъдат посочени всички 

точни адреси на площадките, като бъдат съобразени условията по отношение на 

интензитета (процента) на финансиране в зависимост от мястото/местата на 

изпълнение. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 4, № 11, № 17, т. 2 и № 73. 
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управление на отпадъци"", в т.ч. строителни материали, 

попадащ в националните приоритетни сектори, като 

осъществява дейността си на няколко лиценизирани 

площадки, намиращи се на територията на една и съща 

териториална единица, по класификацията NUTS 3. 

Дружеството осъществява дейността си посредством мобилно 

оборудване: мобилна трошачка, мобилна пресевна, верижен 

багер, комбиниран багер, което се препозиционира от една 

площадка на друга, в зависимост от производствената 

необходимост. Освен на лицензираните си площадки, 

дружеството осъществява и дейност, свързана с рециклиране 

на строителни материали, като позиционира мобилното си 

оборудване на обекти, при които е налице разрушителна 

дейност на инфраструктура и/или сгради. 

С оглед гореизложеното, допустимо ли е придобиване на 

мобилно оборудване за рециклиране на отпадъци от 

строителство (мобилна трошачка), за осъществяване на 

основната дейност на предприятието, което ще се 

препозиционира, както между различните лицензирани 

площадки на дружеството, така и на обекти, при които има 

разрушителна дейност на инфраструктура и/или сгради, като 

се има предвид, че стопански обект е разтегливо понятие, с 

оглед на това, че по същество е налице хипотеза за 

осъществяване на допустима дейност, без наличие на точно 

определено място за нейното извършване? 

С пожелание за приятен ден и спорна работа! 

114.  12.08.2022г. Здравейте, 

Във връзка с въпрос 45 от 01.08.2022г. и отговор от 11.08.2022 

точка 2: код „01.49 Отглеждане на други животни“ обхваща 

отглеждане на пчелни семейства. Въпросът касае дали е 

допустим код 10.89 в случай, че кандидатът преработва пчелен 

мед - той не е регистриран земеделски производител, който 

отглежда пчелни семейства под код 01.49, а изкупува мед от 

такъв и под основен код от НСИ 10.89 преработва пчелен мед 

и го реализира на пазара. Тази дейност - преработка на пчелен 

В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на еднозначно 

и категорично становище. Разясненията в рамките на настоящата рубрика се дават по 

отношение на условията за кандидатстване и не могат да съдържат становище 

относно качеството на предложението за изпълнение на инвестиция. 

Съгласно т. 11.1, подточки 6) и 7) от Условията за кандидатстване, допустими по 

настоящата процедура са кандидати, които развиват своята основна икономическа 

дейност, и са заявили подкрепа за код на икономическа дейност, попадащи в 

определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно НСМСП 
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мед под код 10.89 допустима ли е за подпомагане по 

настоящата процедура BG-RRP3.004 „Технологична 

модернизация“? 

2021-2027, при положение, че отговарят и на всички останали критерии за 

допустимост съгласно условията.  

Допустимите кандидати по процедурата следва да отговарят на редица критерии, 

детайлно посочени в т. 11.1 и 11.2 от Условията за кандидатстване. В условията също 

е посочено, че критериите за недопустимост се прилагат кумулативно с критериите за 

допустимост, изрично посочени в т. 11.1 от тях.  

Моля да се запознаете с ограниченията, произтичащи от демаркацията между 

настоящата инвестиция по ПИТ и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), 

описани в т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване. Включително с 

изискването за неподкрепа на предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с 

преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански 

продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската 

общност (Приложение 8 към Условията за кандидатстване), в случай че тези 

инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.  

Допълнително, по настоящата процедура не се подкрепят предприятия, 

осъществяващи инвестиции, свързани с първичното производство на 

селскостопански продукти, както и преработката/маркетинга на селскостопански 

продукти, от  Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност 

(Приложение 8 към Условията за кандидатстване), тъй като подобни инвестиции се 

подпомагат по ПРСР. 

Обръщаме внимание, че пчелният мед е част от Приложение № I от Договора за 

създаване на европейската общност (Приложение 8 към  Условията за 

кандидатстване). 

115.  12.08.2022г. Здравейте, 

Имам следното питане - може ли да дадете определение за 

MOM система, какво представлява и какво включва, за да 

може да се закупупи по тази процедура? 

Благодаря предварително! 

MOM (Manufacturing Operation Management,) системата представлява система за  
управление на производствените операции, като нейният обхват зависи от 

спецификата на дейността на предприятието-кандидат. 

116.  12.08.2022г. Моля за разяснение по следния казус, който имаме: 

Фирма „Х“ е българско дружество, собственост на две 

физически лица. Същите държат 100% от капитала на 

холдингово дружество „Y“, което е собственик на дружество 

„Z“ . Дружествата  „Y“ и „Z“са регистрирани в САЩ.  

Фирма „Х“ произвежда и доставя компоненти и части, които 

фирма „Z“ използва и/или влага при производството си. 

Фирма „Y“ е холдингово дружество и по същество не 

За да е налице свързаност между две предприятия чрез физическо лице или група от 

физически лица, които действат съвместно, е необходимо кумулативно да са 

изпълнени две условия:  

1/ двете предприятия да осъществяват което и да е отношение по смисъла на чл. 4, ал. 

5 от ЗМСП, И 

2/ въпросните предприятия да извършват своята дейност или част от нея на същия 

съответен пазар или вертикално свързани пазари.  

"Съответен пазар" е пазарът по § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на Закона за 

защита на конкуренцията:  
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извършва дейност. Трябва ли да се декларира свързаност 

между фирмите „Х“ и „Z“? 

Ако фирмите „X“ и „Z“ са свързани, то какви документи 

следва да представи дружеството „Z“, регистрирано и 

извършващо дейност в САЩ, които да удостоверят предмета 

на дейност, оборота, активите и средно-списъчния брой на 

персонала му. 

Съответният пазар е:  

а) "продуктов пазар", в който са включени всички стоки или услуги, които могат да 

се приемат като взаимозаменяеми по отношение на техните характеристики, 

предназначение и цени; 

б) "географски пазар", включващ определена територия, в която се предлагат 

съответните взаимозаменяеми стоки или услуги и в която конкурентните условия са 

еднакви и се различават от тези в съседни райони.  

"Вертикално свързани пазари" са пазарите на стоки и услуги, непосредствено 

предшестващи или следващи съответния продуктов пазар по веригата производство - 

разпределение. 

С оглед на факта, че в запитването не е налице достатъчно информация, от която да 

се заключи категорично дали дружествата  извършват своята дейност или част от нея 

на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари, не може да се даде и 

категоричен отговор за наличието или липса на свързаност между двете предприятия. 

В случай че предприятието-кандидат е свързано с чуждестранни предприятия, то на 

етап договаряне следва да се предоставят: 

1/ Документи, относими и отразяващи разпределението на капитала за периода, 

за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 

Закона за малките и средните предприятия: 

- Справка за разпределение капитала на дружеството  – приложимо за акционерните 

дружества. 

- Книга за акционерите - приложимо за акционерните дружества с поименни акции; 

- Дружествен договор - приложимо за дружествата с ограничена отговорност, 

едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт), събирателните 

дружества и командитните дружества; 

- Книга за акционерите и устав - приложимо за командитните дружества с акции; 

- Устав - приложимо за сдруженията;  

В случай че кандидатът е в отношения на свързаност и/или партньорство с трети 

предприятия, то (при условията на чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и 

регистъра на ЮЛНЦ) трябва да представи документи по настоящата точка и за тези 

предприятия. За предприятията, с които кандидатите са в отношения на свързаност 

и/или партньорство и установени в държава, различна от Р. България, то изискуемите 

по настоящата точка документи се представят като еквивалентни на 

гореизброените и издавани съобразно съответното законодателство на 

държавата, в която предприятията са установени. 

2/ Отчет за приходите и разходите, Счетоводен баланс и Отчет за заетите лица, 

средствата за работна заплата и други разходи за труд, във формат идентичен на 
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този, в който са подадени към Националния статистически институт (НСИ) (ако 

е приложимо), за всички свързани предприятия и предприятия-партньори за 

последните 2 (две) приключени/последователни финансови години. 

При установяване на свързани предприятия и/или предприятия-партньори, които не 

са посочени в Справките за обобщените параметри на предприятието, от кандидата 

(при условията на чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на 

ЮЛНЦ) може да бъде изискано да представи и Отчет за приходите и разходите, 

Счетоводен баланс и Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други 

разходи за труд, във формат идентичен на този, в който са подадени към Националния 

статистически институт (НСИ), за тези предприятия за последните 2 (две) 

приключени/последователни финансови години. 

Посочените документи или еквивалентни на тях, съобразно законодателството 

на съответната държава, се представят за всички предприятия независимо от 

мястото, на което са установени. 

3/ Документи удостоверяващи актуалното състояние и реалните собственици на 

съответното предприятие (ако е приложимо), в случай че някое от свързаните 

предприятия или предприятията – партньори е чуждестранно лице. 

Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод на български език. 

117.  12.08.2022г. Здравейте, 

Моля за отговор: 

Тази година на общо събрание, дружеството си променя 

името, като ООД, съдружници, Булстат  се запазват  и 

историята също! Фирмата допустима ли е за кандидатстване! 

Благодаря! 

Описаното в запитването предприятие е допустим кандидат при спазване на всички 

приложими изисквания и критерии по процедурата. 

118.  12.08.2022г. Здравейте, 

Предприятие, специализирано в разработка, продажба, 

въвеждане в действие и последваща поддръжка на софтуерни 

продукти (J62) има следните въпроси за допустимост на 

разходи по режим „де минимис“: 

- ще се счита ли за допустим разход, закупуването на ДНА, 

представляващи специализиран софтуер, развойни средства, 

компоненти, софтуерни библиотеки и инструменти за по-

бързо и надеждно създаване на нови софтуерни продукти? В 

1. и 2. В запитването не се съдържа достатъчно информация относно визираните  
развойни средства, компоненти, софтуерни библиотеки и инструменти за 

предоставяне на еднозначно и категорично становище. 

Условията за допустимост на дейността и разходите са подробно описани в т. 13 и т. 

14 от Условията за кандидатстване, като обръщаме внимание на следното: 

- За да са допустими са финансиране горепосочените разходи, следва всеки отделен 

придобит актив (ДМА или ДНА) задължително да води кумулативно до: А) 

цифровизацията на производствените процеси; И Б) „разширяване на 

производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите 

продукти/услуги“. 
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тази връзка: как трябва да се разбира терминът 

„разнообразяване“ на предлаганите продукти? Какво включва 

и какво не включва този термин?  

- ще се счита ли за допустим разход, ако поръча разработка на 

специализиран софтуер, развойни средства, компоненти, 

софтуерни библиотеки и инструменти за по-бързо и надеждно 

създаване на нови софтуерни продукти? 

- ще се счита ли за допустим разход закупуването на мобилни 

устройства (таблети, телефони, …) с оглед интегрирането им 

с фирмените системи за комуникация и управление на 

работните процеси, както между служителите, така и с 

клиентите - по предоставяните към тях услуги за внедряване и 

поддръжка на софтуера? 

- ще се счита ли за допустим разход, ако закупи специализиран 

софтуер, представляващ ДНА, с цел ползване/продаване на 

съществуващи и нови клиенти?   

Отговорност на кандидата е да представи и аргументира нужната информация, 

свързана с преценка допустимостта на даден актив.  

Допълнително, по отношение заявяването на разходи за специализиран софтуер, 

същите биха се считали за допустими, при условие че е спазено изискването разходът 

да е заприходен като дълготраен нематериален актив, както и са спазени всички 

останали условия за допустимост на разходите по настоящата процедура. 

Също така, дълготрайните активи, придобити със средства по предложението за 

изпълнение на инвестиция, 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 предложението за изпълнение на 

инвестиция, за което е предоставена помощта, за период от минимум три години от 

окончателното плащане. 

Разнообразяване на предлаганите продукти/услуги зависи от спецификата на 

дейността на предприятието-кандидат като може да представлява както добавянето 

на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, 

обхващащи напр. клас, разряд, серия, поредица, видове и разновидности (напр. 

различни разцветки, размери, форми и др.) на вече произвеждани 

продукти/предлагани услуги в предприятието, така и продукти/услуги, които не 

са били произвеждани/предлагани до момента в него, т.е. това са нови 

продукти/услуги за предприятието с фундаментално нови характеристики, 

изключващи незначително осъвременяване на продуктите. 

Съгласно Условията за кандидатстване допустими по процедурата са разходи за 

придобиване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, и 

включващ: 

- разходи за придобиване на специализиран софтуер; и/или 

- разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи 

(общо до 50 000 лева). 

Разходи за услуги не са допустими по настоящата процедура. 

 

3. Условията за допустимост на дейността и разходите са подробно описани в т. 13 и 

т. 14 от Условията за кандидатстване, като обръщаме внимание на следното: 

За да са допустими са финансиране горепосочените разходите, следва всеки отделен 

придобит актив (ДМА или ДНА) задължително да води кумулативно до: А) 

цифровизацията на производствените процеси; И Б) „разширяване на 

производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите 

продукти/услуги“. 
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Отговорност на кандидата е да представи и аргументира нужната информация, 

свързана с преценка допустимостта на даден актив.  

Обръщаме внимание, че в  т. „ Допълнителна информация, необходима за оценка на 

проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатите трябва да 

посочат точния/те адрес/и на стопанския/те обект/и на крайния получател, където ще 

се извърши инвестицията (където ще се намират активите, придобити по 

предложението за изпълнение на инвестиция).  

Крайният получател е длъжен да допуска СНД, упълномощените от него лица, да 

проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място 

(включително и внезапни), изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при 

необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, приложени към 

счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с 

финансирането на проекта и постигането на етапите и целите. 

 

4. Съгласно чл. 1.8 от Общите условия към договорите за финансиране по Програмата 

за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и 

устойчивост (Приложение 16): 

„В срок от пет години от окончателното плащане към крайния получател или три 

години от окончателното плащане към МСП, инвестицията се поддържа в региона 

получател и съответно не се допуска: прекратяване на производствена дейност, 

промяна на собствеността на активите (включително преотстъпване и/или 

отдаване под наем на трети лица), както и значителна промяна, която засяга 

естеството, целите или условията за изпълнение на проекта и която би довела до 

подмяна на неговите първоначални цели. При неизпълнение на това задължение 

безвъзмездната финансова помощ се възстановява от крайния получател.  

Спазването на горното задължение ще бъде проверявано от СНД чрез извършване на 

проверки на място, включително внезапни, и/или изискване документи за 

установяване на обстоятелствата дали съответният актив се използва на определеното 

място и за целите на проекта, както и дали е в производствена експлоатация.“. 

119.  12.08.2022г. Здравейте, 

Съгласно условията за изпълнение на проекти по процедура за 

изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-

3.004 „Технологична модернизация“:  

„В случай че кандидатът реши да пристъпи към изпълнение на 

дейностите по проекта след подаване на предложението за 

изпълнение на инвестиция и преди сключване на договора за 

финансиране (при сключване на такъв), документите за 

провеждане на процедурите за избор на изпълнител (с 

Образците на документи за провеждане на процедура за избор на изпълнител с 

публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022 са публикувани на следния адрес:  
https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/  

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 62, т. 4.1 и № 100, т. 1. 

СНД ще спази нормативното изискване, което съгласно чл. 31 от ПМС № 114/2022 г. 

налага: „До 14 дни от датата на сключването на договора за предоставяне на 

средства от Механизма структурата за наблюдение и докладване организира 

информационна среща с крайните получатели и/или публикува Ръководство за 

изпълнение на инвестициите за запознаване с изискванията за изпълнение на 

https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/
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Публична покана, когато е приложимо) се публикуват в ИСМ-

ИСУН 2020, раздел НПВУ при спазване на изискванията на 

чл. 5 и чл. 9, ал. 2 от ПМС 80/09.05.2022 г.""  

Моля да поясните дали и кога се предвижда публикуването на 

ръководство и образци на документи за провеждане на 

процедури за избор на изпълнители по ПМС 80/09.05.2022 г. 

инвестициите по съответната процедура, с изключение на случаите, в които 

получателят изрично е заявил, че няма да се възползва от тази възможност.“ 

120.  12.08.2022г. Здравейте, 

Става въпрос за фирма, занимаваща се с геофизични 

проучвания (КИД 71.12). Всички геофизични проучвания се 

извършват на терен, тоест в този случай мястото на 

изпълнение на проекта няма как да е едно и също. Въпросът 

ми е допустимо ли е закупуването на специализиран дрон за 

извършване на геофизични изследвания по програмата при 

положение, че той няма да е локализиран на едно и също 

място, а ще се използва на различни терени на територията на 

Р. България. 

Предварително благодаря! 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 99. 

121.  12.08.2022г. Здравейте! 

Въпросът ми е следният:  

Допустимо ли е фирма-кандидат да финансира по проект по 

Технологична модернизация закупуването на ИКТ 

инфраструктура (сървърно оборудване и софтуер), която да 

създаде условия за работа от remote локации, като 

разработчиците отдалечено да се свързват към среди за 

тестване, разработка и ИТ Инфраструктура в облака (Azure, 

AWS) и мрежи на клиентите за support функции, предвид 

факта, че фирмата кандидат използва услугите на 

подизпълнители/консултанти, чиято работа също ще бъде 

обезпечена чрез фирмената инфраструктура? 

Поздрави! 

В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на еднозначно 

и категорично становище. Разясненията в рамките на настоящата рубрика се дават по 

отношение на условията за кандидатстване и не могат да съдържат становище 

относно качеството на предложението за изпълнение на инвестиция. 

Условията за допустимост на дейността и разходите са подробно описани в т. 13 и т. 

14 от Условията за кандидатстване, като обръщаме внимание на следното: 

- За да са допустими за финансиране разходите за сървърно оборудване (ДМА) и 

специализиран софтуер (ДНА), същите задължително трябва да водят 

кумулативно до: А) цифровизацията на производствените процеси; И Б) 

„разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на 

предлаганите продукти/услуги“. 

Отговорност на кандидата е да представи и аргументира нужната информация, 

свързана с преценка допустимостта на даден актив.  

Допълнително, по отношение заявяването на разходи за специализиран софтуер, 

същите биха се считали за допустими, при условие че е спазено изискването разходът 

да е заприходен като дълготраен нематериален актив, както и са спазени всички 

останали условия за допустимост на разходите по настоящата процедура. 

Също така, дълготрайните активи, придобити със средства по предложението за 

изпълнение на инвестиция, 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 
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активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите 

счетоводни стандарти, както и да останат свързани с предложението за изпълнение на 

инвестиция, за което е предоставена помощта, за период от минимум три години от 

окончателното плащане 

122.  12.08.2022г. Уважаеми дами и господа, 

В връзка с обявена процедура чрез подбор на предложения за 

изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-

3.004 „Технологична модернизация“ бихме искали да Ви 

зададем следния въпрос: 

1. В Условията за кандидатстване, раздел 13.2. 

Недопустими дейности и посоченото „С цел гарантиране в 

максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне 

на значителни вреди“ , няма да се подкрепят: iii) дейностите и 

активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на 

отпадъци  и заводи за механично-биологично третиране“. 

Моля за предоставяне на конкретно определение на 

„механично-биологично третиране“, с цел коректното 

определяне на допустимостта на предприятията от Сектор Е, 

с КИД Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; 

рециклиране на материали и Е39 Възстановяване и други 

услуги по управление на отпадъци. 

В случай, че едно дружество извършва само механично 

третиране на отпадъци, допустимо ли е да участва с 

инвестиция, която води до разширяване на производствения 

капацитет? 

Регламентът за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост предвижда, 

че нито една мярка, включена в плановете за възстановяване и устойчивост на 

държавите-членки, не трябва да води до значителни вреди за екологичните цели по 

смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 (т. нар. Регламент за таксономията). 

На база посоченото, всички мерки, предвидени по ПИТ следва да допринасят за 

екологичния преход като отчитат шестте екологични цели, заложени в Регламента за 

таксономията, и да не нарушават принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, 

както е определен в него. Спазването на посочените изисквания следва да бъде 

проследявано както на етап оценка на дадена мярка, така и в рамките на фазата на 

нейното изпълнение. 

Във връзка с ограниченията, посочени в Приложението към Решението, с което е 

одобрена оценката на ПВУ на България, и с оглед съответствие на процедура BG-

RRP-3.004 „Технологична модернизация“ с Известие на Комисията – „Технически 

насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно 

Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост (2021/C58/01)“, и 

гарантиране в максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на 

значителни вреди“, по настоящата процедура не се подкрепят: 

- дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване 

надолу по веригата; 

- дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии; 

- дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци  

и заводи за механично-биологично третиране; 

- дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може 

да причини вреда на околната среда. 

Допълнително, по отношение на изключените от подкрепа „дейности и активи, 

свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-

биологично третиране“, и по-конкретно относно заводите за механично-биологично 

третиране, е направено уточнение, че това изключение не се прилага за (т.е. е 

възможно да бъдат подкрепени) действия по тази мярка в съществуващи заводи за 

механично биологично третиране, при които действията по тази мярка са 

предназначени за повишаване на енергийната ефективност или за модернизиране на 

дейностите по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биоотпадъци 

и анаеробно разграждане на биоотпадъци, при условие че тези действия не водят до 

увеличаване на капацитета на предприятията за преработка на отпадъци или до 
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удължаване на жизнения цикъл на инсталациите, като доказателства за това следва да 

се представят за всяка инсталация. 

Във връзка с посоченото и с оглед на обстоятелството, че по процедура BG-RRP-3.004 

„Технологична модернизация“ са допустими и кандидати с код на основна 

икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащи в раздели: Е38 „Събиране и 

обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“ и Е39 „Възстановяване и 

други услуги по управление на отпадъци“, обръщаме внимание на следното: 

В случай, че дружеството извършва дейности само по механично третиране на 

отпадъци, без това да бъде елемент/етап от дейността на дружество за механично-

биологично третиране на отпадъци (същото следва да е видно от издадените 

разрешителни/регистрационни документи/комплексни разрешителни) и това 

механично третиране на отпадъци води до подготовка за рециклиране на отпадъци 

без да бъдат образувани и насочвани количества отпадъци за обезвреждане чрез 

изгаряне или депониране или оползотворяване чрез изгаряне (същото следва да  е 

видно от отчетни книги и годишните отчети на дружеството по Наредба № 1 от 

4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри), то може да се приеме, че 

дружеството (инвестицията) допринася за постигане на целите за подготовката за 

повторна употреба и рециклирането (член 11, параграф 2) от Рамкова директива за 

отпадъците, и не попада в обхвата на горецитираните ограничения относно 

изключените от подкрепа дейности и активи. 

В случай че кандидатът попада в горепосочените изключения от недопустимите за  

подкрепа дейности и активи, същият следва да представи информация за посоченото 

на подходящо място във Формуляра за кандидатстване, например в т. „План за 

изпълнение/Дейности по проекта“ от формуляра. 

123.  12.08.2022г. В случай, че предприятието досега не е ползвало никаква 

държавна помощ, какво се попълва в Декларация за 

държавни/минимални помощи 

В случай че предприятието-кандидат не е получавало никога държавна/минимална 

помощ, то в Таблица 1 на Приложение 3.1 към Декларацията за държавни/минимални 

помощи  (при приложим режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно 

Регламент (ЕС) № 651/2014), или в Приложение 3.2 към Декларацията за 

държавни/минимални помощи (при приложим режим „минимална помощ“ (de 

minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013), не следва да се посочва нищо 

(посочват се нулеви стойности или „неприложимо“), като обръщаме внимание, че при 

попълване на Декларацията за държавни/минимални помощи и приложенията към нея 

следва да се запознаете с Приложение 3.А към декларацията относно изискванията, 

свързани с правилата за прилагане на избрания режим помощ, включително с 

дефинициите за „група предприятия“ и „едно и също предприятие“, дадена в 

Приложение 12 към Условията за кандидатстване. 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 55, т.2. 
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124.  12.08.2022г. Моля за помощ при определянето на статуса на предприятие 

потенциален кандидат по процедурата, (предприятие А) 

съгласно разпоредбите на ЗМСП. 

Предприятие А само по себе си е малко предприятие. 

Дружество Х притежава 33 процента от капитала на 

предприятие А. 

Дружество Х е собственик на капитала и на десетина други 

дружества, като процентите на собственост са различни - от 

100 до 25. 

Параметрите на кои предприятия е трябва да бъдат взети 

предвид за да преценим коректно какъв е статуса на 

дружеството А съгласно ЗМСП? 

В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на еднозначно 

и категорично становище. 

На база на предоставената в запитването информация може да се заключи, че  
Предприятие А и Предприятие Х са предприятия-партньори.  

Данните за предприятието-партньор (Предприятие Х) и всички свързани с него 

предприятия трябва да се добавят с процента на партньорство към данните на 

предприятието-кандидат  (Предприятие А) при изчислението на параметрите по чл. 3 

от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП). 

Данните на предприятията-партньори на Предприятие Х не се взимат предвид при 

изчислението. 

Моля, запознайте се с изискванията на ЗМСП (вкл. чл. 4 от него относно определяне 

на предприятия-партньори и свързани предприятия), както и с Указанията за 

попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (вкл. Пример 

2 на стр. 10 от тях). 

125.  12.08.2022г. Здравейте, 

Съгласно документите, допустими по процедурата са разходи 

за придобиване на софтуер, представляващ  дълготраен 

нематериален актив, и включващ: разходи за придобиване на 

специализиран  софтуер; и/или разходи за придобиване на 

ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES  системи до 50 

000 лева. В тази връзка моля за Вашия компетентен отговор на 

следните въпроси: 

1. Допустимо ли е софтуерът да бъде облачно базиран? 

2. Допустимо ли е доставчикът на софтуера да бъде фирма от 

страна в Европейския съюз или трета държава /САЩ 

например/?  

3. Има ли изисквания към преводът на български език на 

документите, чиито оригинали са на чужд език? Следва ли да 

бъдат легализирани /с апостил? 

4. Минималният размер на заявеното безвъзмездно 

финансиране на предприятие е 35 000 лв., а общите разходи за 

придобиване на  разходи за придобиване на ERP системи, 

CRM системи и/или MOM/MES  системи са ограничени до 50 

000 лв. /при 50% съфинансиране, т.е. БФП за тях е 25 000 лв./. 

1. В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на 

еднозначно и категорично становище. Разясненията в рамките на настоящата рубрика 

се дават по отношение на условията за кандидатстване и не могат да съдържат 

становище относно качеството на предложението за изпълнение на инвестиция. 

Условията за допустимост на дейността и разходите са подробно описани в т. 13 и т. 

14 от Условията за кандидатстване, като обръщаме внимание на следното: 

За да са допустими са финансиране горепосочените разходите, следва всеки отделен 

придобит актив (ДМА или ДНА) задължително да води кумулативно до: А) 

цифровизацията на производствените процеси; И Б) „разширяване на 

производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите 

продукти/услуги“. 

Отговорност на кандидата е да представи и аргументира нужната информация, 

свързана с преценка допустимостта на даден актив.  

Допълнително, по отношение заявяването на разходи за специализиран софтуер, 

същите биха се считали за допустими, при условие че е спазено изискването разходът 

да е заприходен като дълготраен нематериален актив, както и са спазени всички 

останали условия за допустимост на разходите по настоящата процедура. 

Също така, дълготрайните активи, придобити със средства по предложението за 

изпълнение на инвестиция, 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 предложението за изпълнение на 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО 

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“ НА НПВУ 

 

18 

 

 

 

Означава ли това, че в проект за придобиване на 

ERP/CRM/MOM/MES трябва да бъде включен и друг актив, за 

да може да се достигне минималния размер за финансиране? 

5. Ако един ред от бюджета на проекта отпадне бъде служебна  

корекция от оценителната комисия, това би ли оказало 

влияние върху оценката или финансирането на останалите 

допустими разходи? 

6. В случай на подаване на 2 различни проектни предложения 

от 2 свързани лица как ще процедира оценителнителнат 

комисия? Ще се разглежда ли някое от тях? 

Благодаря предварително! 

инвестиция, за което е предоставена помощта, за период от минимум три години от 

окончателното плащане. 

 

2. Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение не съдържат ограничение 

по отношение на възможността по настоящата процедура за изпълнител да бъде 

определено българско или чуждестранно юридическо лице. 

 

3. От предоставената в запитването информация не става ясно кои документи се 

визират. 

В случай че имате предвид представяните на етап кандидатстване индикативни 

оферти за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и ДНА) с 

предложена цена, посочени в рамките на т. 21, буква е) от Условията за 

кандидатстване, то следва да имате предвид, че за тях не се изисква легализиран 

превод (допустимо е превода на български език да бъде направен от кандидата). 

В случай че имате предвид документите, които се представят на етап договаряне, то 

следва да имате предвид, че за тях не се изисква легализиран превод, с изключение на  
свидетелството за съдимост, когато подлежи на издаване от чуждестранен орган, 

същото следва да се представи в легализиран превод. 

 

4. Потвърждаваме посоченото в запитването. По настоящата процедура не е 

допустимо залагане на разходи само за придобиване на ERP системи, CRM системи 

и/или MOM/MES системи. 

 

5. Извършването на служебна корекция в бюджета от страна на Оценителната 

комисия ще се отрази на оценката на предложението по критерий № 10. 

„Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция“. 

 

6.  Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 33, т. 2 и № 72. 

126.  12.08.2022г. Здравейте, 

Интересуваме се от ""Технологична модернизация"". Фирмата 

ни е с КИД 4759 - търговия с мебели. Можем ли да 

кандидатстваме по нея? 

Поздрави 

Допустимите кандидати по настоящата процедура трябва да развиват своята основна 

икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни 

сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-

2027 г.  

Сектор G47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ НЕ е 

сред допустимите сектори, съответно визираното в запитване предприятие е 

недопустим кандидат по настоящата процедура. 


