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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 25.08.2022 г. 

127.  15.08.2022г. Здравейте, 

1. Ако дадена фирма има няколко кода за 2021г, като най-

големият й код е под 50%, той ли се взима като Основен? 

2. Ако дадена фирма има седалище/адрес по регистрация на 

територията на селска община, но към момента на 

кандидатстване е преместена в не селска община, към коя 

дата се гледа за целите на допустимост (при положение че не 

е заявил за подпомагане дейности по предложението за 

изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в 

община на територията на селските райони) - към коя дата се 

гледа това (за целите на допустимост, както и за точки по 

показател Приоритизация съгласно Националната стратегия 

за малките и средните предприятия 2021-2027 г.) - към 

31/12/2021г или към датата на кандидатстване. 

Благодаря 

1. Съгласно  Методологията за определяне на код на основна икономическа дейност по 

КИД-2008 на Националния статистически институт (НСИ) - 
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/uplf/Methodology_KID.pdf :  

Когато дадена стопанска единица изпълнява повече от две дейности, които попадат в 

повече от два различни класа на Класификацията на икономическите дейности (КИД-

2008), и никоя от тях не формира повече от 50% от нетните приходи, класифицирането 

на единицата по основна икономическа дейност се определя по т.нар. Метод „от горе 

надолу” (Top down method) съгласно методологичните указания на Класификацията на 

икономическите дейности (КИД-2008) (NACE Rev. 2) в съответствие с разпоредбите на 

Регламент (ЕО) No 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета. 

Съгласно  Методологичните бележки по Класификация на икономическите дейности – 

КИД-2008 на НСИ (Приложение 9 към Условията за кандидатстване): 

Основната дейност на статистическата единица е дейността, която допринася най-голям 

дял в общата добавена стойност на тази единица. Основната дейност се идентифицира 

чрез използване на метода „от горе надолу” (Top down method), като основната дейност 

не винаги формира 50% или повече от общата добавена стойност на единицата. 

В случай че кандидатът не е уверен кой е кода на основна икономическа дейност на 

предприятието му за 2021 г., е препоръчително да се обърне към НСИ за проверка на 

кода. 

Обръщаме внимание, че оценителната комисия ще извършва служебна проверка относно 

кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни, 

предоставени от НСИ, за 2021 г. 

 

2.  По отношение на критерий за оценка на допустимостта на кандидата № 20 

„Кандидатът не е микропредприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и 

средните предприятия, което има седалище или клон със седалище на територията на 

селски райони съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони  

(Приложение 11) и не е заявил за подпомагане дейности по предложението за 

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/uplf/Methodology_KID.pdf
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изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на 

селските райони.“ - при преценката по критерия водещо е местоположението на 

седалището на дружеството към момента на кандидатстване. 

По отношение на критерий за техническа и финансова оценка № 8 „Приоритизация 

съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г.“ - 

при преценка дали кодът на основната икономическа дейност на предприятието-

кандидат (определен въз основа на данни, предоставени от НСИ, за 2021 г.) попада сред 

приоритетни икономически дейности за съответния регион водещо е  

местоположението на седалището на дружеството към 31.12.2021 г. 

128.  15.08.2022г. Здравейте, 

Ще бъда благодарна да получа информация :  

Допустими ли са разходи за закупуването на софтуер за: 

* управление на възнагражденията 

* управление на хора - подбор, профил, отпуски, 

представяне и цели и др. 

Допустим ли е разходът за закупуване софтуер като облачна 

услуга (абонамент) ? 

Благодаря предварително. 

Недопустими за финансиране по настоящата процедура са разходите за закупуване на  

софтуер като облачна услуга (абонамент). 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 2, т. 2, № 56 и № 68. 

129.  15.08.2022г. Здравейте, 

Във връзка с кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 

„Технологична модернизация“, моля за разяснения по 

следните въпроси: 

Допустимо ли по настоящата процедура да се кандидатства 

за нови компресори за сгъстен въздух, които ще подменят 

съществуващите в предприятието. Новите компресори ще 

бъдат изцяло дигитализирани и позволяват електронно 

управление при различна необходимост от сгъстен въздух за 

машините. 

Със замяната на новите компресори ще се постигне 

дигитализация на процесите по подаване на сгъстен въздух 

и същевременно ще се подобри ефективността и 

производителността на машините, по следния начин: 

Процесът по подаване на сгъстен въздух ще бъде изцяло 

автоматизиран и дигитализиран – без човешка намеса в 

неговото регулиране, което ще позволи да се подава 

равномерно налягане и обем въздух във всеки един момент 

според потребностите на различните машини. Това от своя 

страна ще даде възможност машините да работят при 

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: 

В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“, 

допустими за подкрепа са само предложения за изпълнение на инвестиция, които имат 

за свой основен предмет осъществяването на ЕДНА от следните първоначални 

инвестиции в материални и нематериални активи: 

• създаване на нов стопански обект; 

• разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект; 

• диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били 

произвеждани до момента в стопанския обект; 

• основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект. 

При условие че проектът ще се изпълнява при режим „регионална инвестиционна 

помощ“, разходите  за  замяна на части/компоненти на съществуващо оборудване няма 

да се считат за допустими с оглед на факта, че не е налице достатъчна увереност, че 

представляват първоначална инвестиция в цялостно ново решение.  

В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на еднозначно и 

категорично становище относно допустимостта на визираните в запитването разходи по 

режим „регионална инвестиционна помощ“. 
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максимално заложен капацитет, например максимални 

удари в минута, което като краен резултат подобрява тяхната 

производителност. 

Със закупуването на новите помпи ще се постигне, както 

цифровизацията на производствените процеси, тъй като те 

са неизменна част от производствената линия в 

предприятието, така и до разширяване на производствения 

капацитет, поради по-ефективната работа на машините. 

 

Благодаря предварително! 

По отношение заявяването на посочените разходи по режим „минимална помощ“ (de 

minimis), същите биха се считали за допустими, при условие че са спазени всички 

останали условия за допустимост на разходите по настоящата процедура. 

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

оборудване, представляващи дълготрайни материални активи. 

- 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“. 

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. 

Отговорност на кандидата е да представи и аргументира нужната информация, свързана 

с преценка допустимостта на даден актив. 

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. 

130.  15.08.2022г. Здравейте, 

Моля за вашето становище по следния казус относно 

определяне на статут на МСП: 

1. Предприятието Х е 100% собственост на сдружение, 

регистрирано по ЗЮЛНЦ, в обществена полза. Сдружението 

има персонал. Трябва ли сдружението, 100% собственик на 

фирмата-кандидат Х да бъде считано за свързано лице и 

данните за оборот, активи и персонал да бъдат добавени към 

тези на предприятието-кандидат Х при определяне на 

статута на последното съгл. чл. 3 и 4 от ЗМСП? 

2. Предприятието Х има клонове, които не са самостоятелни 

юридически лица. Следва ли данните на тези клонове да 

бъдат добавяни към данните на предприятие Х при 

определяне на статута му за МСП?  

Благодаря предварително за отговора. 

1. Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на  Закона за малките и средните 

предприятия (ЗМСП): „Предприятие“ е всяко физическо лице, юридическо лице или 

гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, 

правната и организационната си форма. 

В случай че визираното в запитването сдружение по ЗЮЛНЦ осъществява стопанска 

дейност, то същото представлява предприятие по смисъла на ЗМСП и следва да бъде 

декларирано като свързано на предприятието-кандидат, съответно данните му да се 

вземат предвид при изчислението на параметрите по чл. 3 от ЗМСП. 

 

2.  Клоновете на юридически лица не притежават самостоятелна правосубектност, като 

техните данни следва да бъдат включени в отчетните документи на съответното 

дружество. 

131.  15.08.2022г. Уважаеми г-н/г-жо, Изискването за предоставяне на: Свидетелства за съдимост; Удостоверение за актуално 

състояние; Удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 
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Планираме изпълнение на проекта след подаване и преди 

евентуално одобрение, като инвестицията е на стойност под 

273 812 лв. и изпълнител следва да се избере чрез 2 

съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални 

интернет страници или комбинация от посочените. В този 

случай от избрания кандидат следва ли да се изискват 

документи като свидетелство за съдимост на 

представляващите го, удостоверение за липса на задължения 

към държавата и общината, удостоверение от инспекция по 

труда или други приложими документи? 

Благодаря! 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община по седалище 

на възложителя и на кандидата; Удостоверение от Изпълнителна агенция „Главна 

инспекция по труда” за липса на влязло в сила наказателно постановление НЕ е 

приложимо при избор на изпълнител посредством събирането на 2 (две) съпоставими 

оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници на 

производители/доставчици или комбинация от посочените. 

132.  16.08.2022г. Здравейте, 

Регистрирах се за онлайн срещата, която е част от 

информационните дни по процедура Технологична 

модернизация, предвидена за 16.08.2022г. от 10.30ч.  

Проблемънт е, че вече от 40 мин. не може да се осъществи 

връзка чрез линка, който ми изпратиха на електронната 

поща. Какъв е проблемът и какво трябва да се направи, за да 

мога да се включа към онлайн срещата? 

Разясненията в рамките на настоящата рубрика „Въпроси и отговори“ се дават по 

отношение на условията за кандидатстване.  

Над 350 участници се включиха успешно в информационния ден за процедурата 

„Технологична модернизация“,  който се проведе онлайн на 16- ти август 2022 г. с начало 

10.30 часа. Онлайн срещата продължи повече от 3 часа като в нея останаха на линия над 

330 участника, по-голяма част от които се включиха и с въпроси по процедурата.  

В 10.15 часа с пост във Фейсбук страницата на „Иновации и конкурентоспособност“ 

обявихме, че поради големия интерес срещата ще е достъпна свободно и  публикувахме 

линка за  директен вход без регистрация.  

В рамките на същия ден бе публикувана и самата презентация, представена от екипа на 

ГД ЕФК на онлайн информационния ден, която е достъпна на интернет страницата на 

Министерство на иновациите и растежа: https://mig.gov.bg/wp-

content/uploads/2022/08/3.004_tech-modern_rrp_presentation.pdf. 

133.  16.08.2022г. Добър ден! 

Въаможно е само аз да не съм допуснат до информационния 

ден, тъй като страницата (http://mig.egov-box.bg/login.aspx) 

вече половин час остава на ""Loading..."" 

Ако все пак решите да повторите събитието или да 

публикувате видеозапис съвсем скоро, ще бъде полезно.  

Благодарим! 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 132. 

134.  16.08.2022г. Здравейте!  

Имаме въпрос относно допустимостта на нашето дружество 

във връзка с кандидатстването по програма BG-RRP-3.004 

„Технологична модернизация“. Дружеството е търговско с 

код на икономическа дейност Е38 „Събиране и 

обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“ и 

отговаря на всички изисквания, но собственици на 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 104. 

https://mig.gov.bg/wp-content/uploads/2022/08/3.004_tech-modern_rrp_presentation.pdf
https://mig.gov.bg/wp-content/uploads/2022/08/3.004_tech-modern_rrp_presentation.pdf
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дружеството са Община Враца (75%) и Община Мездра 

(25%). Като се има в предвид собствеността, допустимо ли е 

предприятието да кандидатства? 

135.  16.08.2022г. Уважаеми Дами и Господа, 

Във връзка с обявена на 22.07.2022 г. за процедура  

„Технологична модернизация“ имам следният въпрос: 

- Допустим ли е по процедурата разход за изграчдане на 

станция за пречистване на отпадни води, получени в 

резултат на дейността на нашето предприятие""? 

Благодаря. 

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, 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.  

От предоставената в запитването информация не става ясно по-какъв начин 

придобиването/изграждането на станция за пречистване на отпадни води би могло да 

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

предлаганите продукти/услуги“, което е задължително изискване за допустимостта на 

всеки отделен придобит актив. 

Обръщаме внимание, че по настоящата процедура не са допустими разходи за услуги, 

както и разходи за строително-монтажни работи (СМР). 

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. 

136.  16.08.2022г. Здравейте, 

Имам следният въпрос. Ние сме ИТ компания и искаме да 

кандидатстване по настоящата процедура. Допустимо ли е 

закупуване на UPS и генератори за ток, необходими за 

сървърното ни помощение, както и климатична система, 

която е жизненоважна за нормалното функциониране на 

сървърите? Благодаря! 

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, 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.  

От предоставената в запитването информация не става ясно по-какъв начин 

придобиването на Uninterruptible Power Supply (UPS) устройства, генератори за ток и 

изграждането на климатична система би могло да доведе от една страна до цифровизация 

на производствените процеси и от друга да разширяване на производствения капацитет 

или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги, като изпълнението на тези две 

условия е задължително изискване за допустимостта на всеки отделен придобит 

актив.  
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Обръщаме внимание, че по настоящата процедура не са допустими разходи за 

закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на 

предприятието, разходи за услуги, както и разходи за строително-монтажни работи 

(СМР). 

Допълнително, следва да имате предвид, че инвестиции в системи, които произвеждат 

енергия, вкл. и за собствено потребление (като системи за климатизация, котли, 

системи за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия, ко-генерация, термопомпи, 

вентилационни системи и др. под.), не могат да получат финансиране по режим 

„регионална инвестиционна помощ“. 

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. 

137.  16.08.2022г. Здравейте! 

Имаме следните въпроси във връзка с подготовката на 

проектното си предложение:  

 

1. В рамките на проекта планираме да закупим актив чиято 

обща стойност по оферта се доближава (отдолу) до 

максималния размер на общите допустими разходи при 

максимално допустим дял на БФП по процедурата.  При тази 

стойност ние получаваме определен брой точки по критерий 

№ 7. Ако увеличим стойността на актива с допустимите 15% 

точките по критерий №7 намаляват с 1, което за нас е горе-

долу приемливо.  

 

Въпросът ни е свързан със следната вероятна възможност: 

възможно е (предвид динамиката в цените) на етап избор на 

изпълнител с публична покана да получим оферта, която 

надвишава дори едно такова заложено увеличение и в 

размер, който ако е бил известен и заложен в проектното 

предложение, точките ни по критерий № 7 биха били 

толкова по-малко, че на етап оценка бихме били извън 

списъка на одобрените кандидати. Говорим за случай, в 

който ние все пак решим да закупим актива и заплатим със 

собствени средства това увеличение над предвидената цена. 

Какви административни последствия за нас би имал подобен 

развой на събитията? 

 

1. В процедурата по избор на изпълнител чрез публична покана по реда на ПМС № 

80/09.05.2022 г. крайните получатели залагат само прогнозна стойност на предмета ѝ. В 

случай че ценовото предложение на класирания на първо място кандидат надхвърля тази 

стойност и не са налице основания за отхвърлянето на съответната оферта и/или за 

прекратяване на процедурата по реда на чл. 13, ал. 1, т. 4 от ПМС № 80/09.05.2022 г., то 

крайният получател следва да пристъпи към сключване на договор за изпълнение с 

въпросния кандидат. В този случай разликата между общите допустими разходи по 

съответния бюджетен ред и цената на договора за изпълнение ще бъде за сметка на 

крайния получател. Въз основа на това обстоятелство не са предвидени негативни 

административни последици спрямо крайните получатели.   

 

2. и 3. 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 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.  

От предоставената в запитването информация не става ясно по-какъв начин 

придобиването на нов трансформатор за понижаване на електрическото напрежение от 
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2. Обемът на инвестицията надхвърля ограниченията на „de 

minimis“. Предвиденият комплект от основно 

производствено оборудване, считаме че отговаря на 

определението за „първоначална инвестиция“ и съответно 

на условията на режим „регионална помощ“. Считате ли, че 

този комплект от оборудване е допустимо да бъде 

окомплектован например с нов трансформатор за 

понижаване на електрическото напрежение от 

разпределителната мрежа (от средно на ниско), който ще 

осигури нужното захранване за правилната работа на 

останалото оборудване. Разбира се – при налична обосновка 

за цифровизация и разширяване на дейността. 

 

3. Не се открива ограничение за закупуване на съоръжения 

(котли) използващи биомаса за осигуряване на технологична 

пара нужна за производствения процес. Отново – при 

налична обосновка за цифровизация и разширяване на 

дейността. От онова, което на Вас Ви е известно, съществува 

ли ограничение за това? 

 

Предварително благодарим за отговорите Ви! 

разпределителната мрежа (от средно на ниско), който ще осигури нужното захранване за 

правилната работа на останалото оборудване, както и придобиването на съоръжения 

(котли) използващи биомаса за осигуряване на технологична пара за производствения 

процес, би могло да доведе от една страна до цифровизация на производствените процеси 

и от друга да разширяване на производствения капацитет или разнообразяване на 

предлаганите продукти/услуги, като изпълнението на тези две условия е задължително 

изискване за допустимостта на всеки отделен придобит актив.  

Обръщаме внимание, че по настоящата процедура не са допустими разходи, свързани 

с въвеждане на възобновяеми източници (ВИ), разходи за услуги, както и разходи 

за строително-монтажни работи (СМР), независимо от избрания режим на помощ. 

Допълнително, следва да имате предвид, че инвестиции в системи, които произвеждат 

енергия, вкл. и за собствено потребление (като системи за климатизация, котли, системи 

за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия, ко-генерация, термопомпи, 

вентилационни системи и др. под.), не могат да получат финансиране по режим 

„регионална инвестиционна помощ“. 

Също така, обикновената замяна на активи не е допустима по „регионална 

инвестиционна помощ“. 

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. 

138.  16.08.2022г. Здравейте, 

Имам следния въпрос относно кандидатстване по 

процедурата ""Технологична модернизация"". Става въпрос 

за свързаност на предприятия. Предприятието - кандидат е 

микропредпирятие, но едноличен собственик на капитала е 

друго предприятие, което по данни е средно предприятие. 

При кандидатстване, какъв максимален размер на 

безвъзмедна финансова помощ може да бъде заявен (180 000 

лева или 700 000 лева). Същото важи и за интензитетът на 

помощта (в случай на кандидатстване в ЮЗР - София град, 

по режим ""регионална инвестиционна помощ"") следва да 

бъде посочен интензитет на помощта - 40% за микро 

предпирятие или 30% за средно предприятие?  

Благодаря предварително! 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 9. 

Във връзка с посочения от Вас пример, ако, след като се изследва 

партньорството/свързаността съгласно ЗМСП на дадено предприятие, се прецени, че 

същото е средно предприятие, то за него ще са приложими следните 

ограничения/изисквания съгласно Условията за кандидатстване по настоящата 

процедура: 

- максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално 

предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава: 700 000 лева, но не 

повече от 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за 

тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г., съгласно индивидуалните отчети за 

приходите и разходите за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на кандидата; 

- максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидат „средно 

предприятие“ при режим „регионална инвестиционна помощ“ и място на изпълнение на 

предложението за изпълнение на инвестиция в ЮЗР, София град (столица) - 30%. 
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Обръщаме внимание, че в т. 11.1 от Условията за кандидатстване за посочени критерии 

за допустимост на кандидатите, включително са налице следните изисквания за 

кандидати с категория „средно предприятие“ съгласно ЗМСП: 

- нетните приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години да 

са равни на или надвишаващи 3 000 000 лева, съгласно индивидуалните отчети за 

приходите и разходите за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на кандидата; 

- нетните приходи от продажби за 2021-ва финансова година да са равни на или 

надвишаващи 750 000 лева, съгласно индивидуалния отчет за приходите и разходите за 

2021 г. на кандидата. 

139.  16.08.2022г. Здравейте, 

Моля за пояснения относно начина на придобиване на ДМА 

и ДНА по процедурата. 

Допустимо ли е да се придобиват активи чрез „услугата 

разработване“ от външен 

доставчик или задължително се прилага закупуване чрез 

„доставка на готов продукт“? 

Поздрави! 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 69, т. 1 и № 118, т. 1 и т. 2. 

140.  16.08.2022г. Здравейте, 

Когато предвиденият специализиран софтуер не може да 

бъде закупен като такъв на пазара и се налага да бъде 

разработен по наше задание и по Закона за счетоводството 

ще бъде заведен като ДНА, това допустим разход ли е? 

За разширяване на основната ни дейност, освен от ДМА се 

нуждаем от изключително специализиран софтуер (ДНА), 

който в пълнота и като готов продукт не може да бъде 

закупен и следва да се разработи по наше задание. 

Единственият възможен доставчик на толкова 

специализиран готов софтуер е една австрийска компания, 

но освен че цената е колосална и нерентабилна за нас 

(поради ограниченията ни и като финансови възможности, 

като обхват потребители и като специфични за страната ни 

условия и пр.), се налага да бъде доработван допълнително 

за да можем да разширим  услугите които предоставяме и 

които са регулирани и от държавната администрация и 

българското законодателство. Разумна цена спрямо нашите 

нужди има под формата на разработка по задание и то от 

множество български софтуерни компании. В тази връзка, 

как би следвало да бъде офериран този ДНА, който 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 69, т. 1 и № 118, т. 1 и т. 2. 
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комулативно изпълнява всички други условия за 

кандидатстване и води до очаквания ефект от проекта, който 

ще се заприходи като такъв и какви са вашите препоръки за 

спазване на всички изисквания за допустимост на разходите 

в този конкретен случай? 

141.  16.08.2022г. Здравейте, 

Фирми които кандидатстват по Де минимис, трябва ли да 

попълват в Приложение 3 в частите които се отнасят до 

Регионална инвестиционна помощ (напр.І.5), или да оставят 

отметките празни. 

Благодаря 

Кандидатите, които изберат за приложим режим на помощ „минимална помощ“ (de 

minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013, не са длъжни да попълват отметките по 

т.  І.5 от Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение 3 към Условията 

за кандидатстване), тъй като точката е приложима за кандидати, които са избрали за 

приложим режим на помощ „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 

от Регламент (ЕС) № 651/2014. 

В допълнение, моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 55, т. 2, № 63, № 84, № 

107, № 108, т. 1 и № 123. 

 

142.  16.08.2022г. Здравейте, 

Имам следните въпроси: 

1.Допустимо ли е микро предприятие в гр.Асеновград с КИД 

31.02 да кандидатства по режим ""Регионална 

инвестиционна помощ"" 

2. Допустим разход ли е автоматична централна аспирация 

за производствената ни база, която ще оптимизира процеса; 

намали шума, но няма цифров модул? 

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. 

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 2021-

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

съгласно условията. Код по КИД-2008 на Националния статистически институт (НСИ) - 

С31 „Производство на мебели“ попада в регионалните приоритетни сектори съгласно 

НСМСП 2021-2027. 

Допустимите кандидати по процедурата следва да отговарят на редица критерии, 

детайлно посочени в т. 11.1 и т. 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.  

Във връзка с посоченото и съгласно представената във въпроса Ви информация, кандидат 

с категория „микропредприятие“ и основна икономическа дейност, попадаща в код по 

КИД-2008 на НСИ - С31.02 „Производство на кухненски мебели“, е допустим по 

процедурата, при спазване и на всички останали приложими изисквания и критерии на 

Условията за кандидатстване. 
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Окончателното решение относно допустимостта на дадено предложение за изпълнение 

на инвестиция ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация относно предложението за изпълнение на инвестиции. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 41. 

 

2. Визираният в запитването разход не е допустим, тъй като не отговаря на изискванията  
за допустимост на дейността и разходите, които са подробно описани в т. 13 и т. 14 от 

Условията за кандидатстване. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 136. 

 

143.  16.08.2022г. ЗДРАВЕЙТЕ, 

Проведената днес среща породи в нас редица въпроси, 

свързани с признаване на р-дите за допустини в етапа на 

кандидатстване и изпълнение на одобрени предложения, 

както следва: 

ПЪРВО. В т.14.2 на Условията за кандидатстване е записано, 

че допустими са ""1) Разходи за закупване на машини, 

съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни 

материални активи."" 

1.1. Моля потвърдете, че разбирате чл. 50 на ЗКПО и СС-16, 

в които се дава определение на ДМА , както следва "" 

Дълготрайни материални активи - установими нефинансови 

ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които: 

а) имат натурално-веществена форма; 

б) се използват за производството и/или 

доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване 

под наем, за административни или за други цели; 

в) се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен 

период."" ОБРЪЩАМ ВИ ВНИМАНИЕ НА т.в)   

В РБългария отчетния период е приет за една каландарна 

година=12 месеца, конкретиззирано и в чл.50 на ЗКПО. 

 

На срещата днес, заявихте че разходите следва да са 

признати за срока на изпълнение на дейностите, 

максималната продължителност за изпълнение на 

дейностите по проекта е 12месеца.  

В тази връзка въпросите ни са следните:  

1.1. СНД на ПИТ е детайлно запознат с разпоредбите на Закона за корпоративното 

подоходно облагане (ЗКПО) и с определенията в Счетоводен стандарт № 16 (СС-16) - 

Дълготрайни материални активи. 

Допустими по настоящата процедура се считат разходи за дълготрайни активи, които 

отговарят на изискванията на националното законодателство, както и на изискванията на 

Условията за кандидатстване по процедурата, включително на т. 14.1 и 14.2 от тях. 

 

1.2. Типовете допустими разходи са изчерпателно изброени в т. 14.2 от Условията за 

кандидатстване като те включват разходи за закупване на машини, съоръжения и 

оборудване, представляващи дълготрайни материални активи. Разходи, които не са сред 

посочените като допустими в т. 14.2 от Условията за кандидатстване, вкл. разходи за 

амортизация на собствено оборудване или за амортизация на придобитото по 

предложението за изпълнение на инвестиция оборудване, се считат за недопустими за 

финансиране по настоящата процедура. 

 

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

14 от Условията за кандидатстване. 

Също така, следва да имате предвид, че са недопустими: 

- разходи за дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на предложението 

за изпълнение на инвестиция, независимо дали всички свързани плащания са извършени 

от него; 

- разходи за дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на 

дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция. 

 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО 

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

 

11 

 

1.2. Ако придобиваме ДМА -оборудване със срок на 

изхабяване 4 години, то СХД при финализиране на проекта 

ще признае стойността на натрупаните амортизационни 

начисления, след въвеждане в експлоатация или заложения 

разход по ободрен бюджет, който е до 50% от цената на 

придобиване на ДМА.  

1.3. Признатите допустими разходи за придобиване на ДА 

обвързани ли са със срока на изпълнение на дейността и на 

проекта на етап оценка 

1.4.Ако проекта е със срок на изпълнение 3 месеца 

индикативната цена на ДА ще бъде ли коригирана до 3 

месеца на изщълнение и начислени прогнозни амортизации 

1.5. Ако проекта е със срок на изпълнение 12 месеца , но бъде 

изпълнен и финализиран на  на 3-тия месец на изщълнение, 

то допустимите разходи ще бъдат редуцирани до 

натрупаните амортизации 

1.4. Моля, запознайте се с разясненията по т. 1.1., т. 1.2. и т. 1.3. от настоящия въпрос. 

 

1.5. Моля, запознайте се с разясненията по т. 1.1., т. 1.2. и т. 1.3. от настоящия въпрос. 

144.  16.08.2022г. ЗДРАВЕЙТЕ, 

ВТОРО.  В т.14.2 на Условията за кандидатстване е 

записано, че допустими са ""2) Разходи за придобиване на 

софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив."" 

2.1.Моля потвърдете, че разбирате чл.51 на ЗКПО, който се 

дава определение на ДНМА , както следва: ""Данъчни 

дълготрайни нематериални активи са: 

1. придобити нефинансови ресурси, които: 

а) нямат физическа субстанция; 

б) се ползват през период, по-дълъг от 12 месеца; 

в) имат ограничен полезен живот; 

г) са със стойност, равна или превишаваща по-ниската 

стойност от: 

аа) стойностния праг на същественост за дълготрайния 

нематериален актив, определен в счетоводната политика на 

данъчно задълженото лице; 

бб) (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) 

седемстотин лева; 

2. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) 

3. начислените суми в резултат на стопански операции, 

водещи до увеличаване на икономическата изгода от наети 

или предоставени за ползване дълготрайни активи; тези 

суми не формират данъчен дълготраен материален актив. 

2.1. и 2.2.  Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 2, т. 2, № 68, т. 1 и № 143, 

т. 1.1. 

 

2.3., 2.4. и 2.5. Периодът на допустимост на разходите за закупуване на временен лиценз 

е до крайната дата за изпълнение на договора за финансиране, тъй като е пряко свързан 

с периода за изпълнение на заложените дейности, и е в съответствие с посочените в т. 

13.2 от Условията за кандидатстване недопустими дейности по процедурата, 

включително дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на 

дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция.  

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 2, т. 2, № 68, т. 1 и № 143, т. 1.1., т. 1.2. 

и т. 1.3. 

 

2.6. Правното основание са утвърдените от ръководителя на СНД документи в 

съответствие с чл. 5, ал. 1 от ПМС № 114/08.06.2022 г. Преизчислението на разходите е 

в съответствие със заложените изисквания в т. 14 от Условията за кандидатстване по 

процедурата и специфичните условия, на които следва да отговорят разходите, за да се 

третират като допустими. 

 

2.7.  От предоставената в запитването информация не става ясно за какво разминаване се 

визира. Моля, запознайте се с условията за допустимост на дейността и разходите, които 

са подробно описани в т. 13 и т. 14 от Условията за кандидатстване. 
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(2) Счетоводните разходи, отчетени във връзка с 

придобиването на данъчен дълготраен нематериален актив 

преди възникването му, не се признават за данъчни цели в 

годината на отчитането им и участват при определянето на 

данъчната амортизируема стойност на актива. Когато в 

следваща година настъпят обстоятелства, определящи, че 

данъчно задълженото лице няма да придобие данъчния 

дълготраен нематериален актив, непризнатите разходи по 

изречение първо се признават за данъчни цели в годината на 

настъпване на обстоятелствата, ако са спазени изискванията 

на този закон.""  

2.2. Моля да потвърдите, че придобиване на лиценз за 

специализиран софтуер за 12 месеца с праг на същественост 

над посочения в  чл.51 на ЗКПО, Вие ще го приемете за 

ДОПУСТИМО ДНМА, при все, че не е допустимо ДНМА, 

съгласно законовата уредба в страната. 

2.3. Моля да потвърдите, че придобиване на лиценз за 

специализиран софтуер за 3-годишен период е недопустим 

по процедурата над срока на изпълнение на проекта, т.е. ще 

редуцирате разхода за придобиване на софтуер с 

придобиване на 3-годишен лиценз, представляващ 

дълготраен нематериален актив ДНМА до срока на 

изпълнение на проекта и тъй като максималната 

продължителност на предложенията е 12 месеца, всеки 

разход за ДНМА с срок 3-години ще  бъдат редуцирани до 

продължителността на предложението. 

2.4. Ако решим да придобием 3-годишен лиценз на 

специализиран софтуер, но заложим продължителност на 

предложението и дейностите по предложението 3 месеца, то 

разхода в бюджетен ред 2.1 ще бъде редуциран до срока на 

изпълнение на предложението от 3 - месеца 

2.5  Ако решим да придобием 3-годишен лиценз на 

специализиран софтуер, но заложим продължителност на 

предложението и дейностите по предложението 12 месеца, 

но изпълним предложението и финализираме 

предложението за 3-месеца вие ще редуцирате разхода за 

придобиване на специализиран софтуер с 3-годишен лицез 

до срока на изпълнение на предложението, т.е. 3 месеца 
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 2.6. Какво е правното основание за редукцията на разходи за 

придобиване на специализиран софтуер, заведен като 

ДНМА до срока на изпълнение на дейностите и 

предложението? 

2.7. По каква причина ще има ограничение по отношение 

третиране на разходи по т. 2 и т.1 и разграничаване на ДМА 

и ДНМА? 


