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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 29.08.2022 г. 

145.  17.08.2022г. Уважаеми дами и господа, 

Предвид желанието ни да  придобием активи при които 

възможният максимален грант, относим за нас,  ще бъде над 273 

812 лв., и с цел да бъдем прецизни при подаване на документите 

за кандидатстване, а и след това, бихме искали да получим 

отговор на въпроса, кога точно трябва да публикуваме 

процедурата за публична покана по ПМС 80/09.05.2022, с какви 

срокове трябва да е тя, трябва ли да изчакаме с подписването на 

договора и чак тогава да обявим резултатите от нея, разбирайки 

факта че през това време СНД няма да е осъществява контрола 

по тази поръчка,  при положение, че желаем да стартираме 

изпълнението на инвестицията, след подаване на проектното 

предложение и преди одобрение и подписване на договор. 

Времевата рамка и правилното протичане на процеса по избор 

на изпълнител, ще повлияят ли на оценката на проекта, 

възможно ли е да изберем изпълнител в рамките на месец, след 

подаване на проектното предложение,  (системата ще го 

позволи ли) и да започнем с плащания на аванси и т.н. или за 

това се налага да изчакаме евентуалното одобрение и 

подписване на договор. 

Следва да имате предвид, че съгласно чл. 6, ал. 1 от  ПМС № 80/2022 г. срокът за подаване 

на офертите в процедурата не може да бъде по-кратък от 7 дни от публикуването на 

поканата. С оглед сложността на подготовката на оферта от страна на кандидатите, крайните 

получатели могат да залагат и по-дълъг срок от минимално заложения. В тази връзка следва 

да имате предвид, че в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ, не са заложени времеви 

ограничения по отношение на процедурата за избор на изпълнител и съответно тя може да 

бъде инициирана във всеки момент след подаването на предложение за изпълнение на 

инвестиция по преценка на кандидатите. Единствените срокове, с които задължително 

трябва да се съобразяват крайните получатели, са императивно заложените такива в 

нормативен и/или административен акт. 

Не е необходимо изчакване на подписване на договор за финансиране, но всеки кандидат 

трябва да е наясно, че след извършването на оценката и процедурата по договаряне, може да 

не се стигне до подписване на договор за финансиране, поради което в такъв случай може 

поети задължения и извършени разходи да останат за сметка на кандидата. 

По отношение на влиянието на процедурата за избор на изпълнител върху „оценката на 

проекта“ следва да имате предвид, че всички предложения за изпълнение на инвестиции, 

подадени в срок, се оценяват в съответствие с Критериите и методологията за оценка на 

предложенията за изпълнение на инвестиции по процедурата (Приложение 6 към Условията 

за кандидатстване), където не фигурира критерий от такова естество. 

Моля, запознайте се и с разясненията по въпроси № 62, т.4.1, № 75, т. 1 и № 100, т. 1. 

146.  17.08.2022г. Здравейте!  

Ние сме МПП Млякопреработвателно предприятие "…"  

Разположени сме в селски район с. Ж…, общ. Ардино. 

Искаме да закупим две нови машини за дозиране на готова 

продукция. Според стр.18 от инструкцията производството на 

мляко и млечни произведения е допустима. Дали е допустима и 

за нашето предприятие в селски регион 

Благодаря прпедварително!  

Лек и хубав ден желая! 

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 Националната стратегия за малките и средни 

предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 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 
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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, въпреки че 

определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно НСМСП 2021-2027 

г. включват C10 „Производство на хранителни продукти“, недопустими за подкрепа са 

предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 

(Приложение 9 към Условията за кандидатстване) попадат в Сектор С10.5 

„Производство на мляко и млечни продукти”. 

Също така, недопустими за подкрепа са 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 млечните продукти са част от Приложение № I от Договора за 

създаване на европейската общност (Приложение 8 към  Условията за кандидатстване). 

147.  17.08.2022г. Здравейте, 

Наред  с предвиден за закупуване софтуер, предвиждаме и 

закупуването на сървър. Мястото за инсталиране на сървъра е в 

дейтацентър, отдалечен от офисът на дружеството ни, но в 

рамките на града и ниво NUTS. Това е допустимо и следва да се 

отбележи във формуляра, в т.8.8 или и на друго място? 

Условията за кандидатстване и условията за изпълнение не поставят ограничение, което да 

не позволява сървърът/ите, придобит/и по предложението за изпълнение на инвестиция да 

се помещават в дейтацентрове, които предлагат подходящи условия за тяхното оптимално 

функциониране.  

Обръщаме внимание, че самата колокационна услуга е недопустим за финансиране разход 

по настоящата процедура. 

В описаната в запитването хипотеза в т. „Допълнителна информация, необходима за оценка 

на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване следва да се посочи и точният 

адрес на дейтацентъра, където ще се помещава сървърът, планиран за придобиване по 

предложението за изпълнение на инвестиция. 

148.  17.08.2022г. Здравейте, 

Бих искала да попитам: 

1. Възможно ли е преждевременно приключване на проекта 

(например: в декларацията за кандидатстване кандидата е 

посочил срок за изпълнение на проекта 12 месеца, но след избор 

на доставчик, закупуване и инсталиране на машините / 

оборудването, се оказва, че изпълнението на дейностите е 

отнело 9 месеца. Възможно ли е подаване на финален отчет и 

1.  Предсрочното изпълнение на инвестицията е допустимо и не би довело до някаква 

санкция за крайния получател от страна на СНД на ПИТ, като е възможно и по-ранно 

представяне на финален финансово-технически отчет. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 2, т. 2, № 68, т. 1, № 143 и № 144. 

 

2.  Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 108, т. 1. 
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приключване на проекта по-рано от посоченото в 

декларацията?) 

2. В случай, че проекта ще се изпълнява при условията на режим 

""de minimis"" и предприятието-кандидат е получило 

безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-

2.089 ""Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв 

за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19"", необходимо ли е тази помощ да бъде декларирана 

в Приложение 3? 

3. Какво се попълва в Приложение 3.1, таблица 2 - Единен 

инвестиционен проект? Информация за текущото проектно 

предложение (както уточних по-горе проектът ще се изпълнява 

при условия на режим ""de minimis"")? 

Благодаря! 

3. Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 55, т. 2 и № 108, т. 1. 

149.  17.08.2022г. Здравейте, 

Съгласно ПМС 80, ""Правилата по ал. 1 се прилагат за 

инвестиции, за които финансирането от Механизма съставлява 

сума, по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрената 

инвестиция."" 

1. Това значи ли, че при финансиране в размер на 50% може да 

не се прилага процедура Избор с публична покана. 

2. И какъв е приложимият режим в този случай. 

Благодаря 

1. и 2. Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 19, № 28, № 62, т. 4.1, № 75, т. 1 и 

№ 100, т. 1. 

 

150.  17.08.2022г. Уважаеми Госпожи и Господа,  

1. Имаме въпрос относно допустимостта дружеството ни да 

участва в програма ""Технологична модернизация"", тъй като е 

с два кода на икономическа дейност: 52 % от дейността е с 

НКИД 10.85, а 48 % е с НКИД 68.20. Предприятието е средно 

предприятие по смисъла на ЗМСП и извършва дейността си в 

град Бургас, като дейността с НКИД 10.85 е производство на 

готови храни.  

2. Допустимо ли  да участваме по програмата с цел закупуване 

на ДМА - професионално кухненско оборудване и ДНМА-

софтуер за производствен обект - кухня, в който се упражнява 

дейността по код 10.85.  

3. През 2021 г. дружеството (кухнята) усвои успешно 

финансиране по фонд ""Условия на труд"". Счита ли се това 

финансиране за държавна помощ? 

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 Националната стратегия за малките и средни 

предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), при положение, че отговарят и на всички 

останали критерии за допустимост съгласно условията. Код 10.85 „Производство на готови 

ястия“ съгласно КИД-2008 на НСИ е сред допустимите регионални приоритетни сектори. 

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.  

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. 
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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. 

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

предложение за изпълнение на инвестиция  ще бъде взето от Оценителната комисия, която 

ще разполага с цялата специфична информация относно предложението. 

 

2. 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 следва всеки отделен придобит актив (ДМА или 

ДНА), включително разходите за кухненско оборудване (ДМА) и специализиран софтуер 

(ДНА), 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 кухненско оборудване, същите биха 

се считали за допустими, при условие че е спазено изискването разходът да е заприходен 

като дълготраен материален 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. 

Допълнително, в случай че предложението ще се изпълнява при условията на режим 

„регионална инвестиционна помощ“, за да са допустими разходите същите следва да 

представляват първоначална инвестиция в материални и нематериални активи, свързани 

със: създаване на нов стопански обект, разширяване на капацитета на съществуващ 

стопански обект, диверсификация на продукцията на стопански обект с продукти, които не 

са били произвеждани до момента в стопанския обект, или основна промяна в целия 

производствен процес на съществуващ стопански обект.  
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В случаите когато посочените разходи представляват по-скоро добавяне на компоненти към 

съществуващи активи и предложението се изпълнява при режим „регионална 

инвестиционна помощ“, същите няма да се считат за допустими с оглед на факта, че не е 

налице достатъчна увереност, че представляват първоначална инвестиция в цялостно ново 

решение. Обръщаме внимание също така, че обикновената замяна на активи не е допустима 

по „регионална инвестиционна помощ“.  

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 129. 

 

3. Получената помощ по Фонд "Условия на труд", администриран от Министерство на труда 

и социалната политика, представлява  „Минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент 

(ЕС) № 1407/2013.  

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

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

помощ по Фонд "Условия на труд", 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 Фонд "Условия на труд", 

следва да бъде посочена в Приложение 3.2 към Декларацията за държавни/минимални 

помощи. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 55, т. 2 и № 108, т. 1. 

151.  17.08.2022г. Здравейте! 

Имаше публично обсъждане на процедурата. Къде могат да се 

прочетат коментарите от това обсъждане?  

 

Компании с добри финансови показатели са ощетени  по 

предложената методика за оценка. 

 

(1)  Компании с приходи от износ над 60 % ще получат 

едва 4 т. от максимално възможни 7 т. 

 

(2)  Компании с добри финансови показатели по 

коефицент на рентабилност EBITDA ще получат 4 т. от 

максимално възможни 10т. 

 

(3)  А,  що се отнася до  Коефициент на разходите за 

данъци спрямо реализираните приходи за съответната година = 

[Отчет за приходите и разходите за съответната година, ред 

„Разходи за данъци от печалбата“ (код 14200) плюс ОПР за 

Всички постъпили предложения и коментари от общественото обсъждане на проектите на 

документи по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ са разгледани и 

обсъдени от екипа на Министерство на иновациите и растежа (МИР) за целите на 

финализиране на пакета документи по процедурата. Обръщаме внимание, че въпреки 

липсата на нормативно изискване за публикуване на постъпилите предложения и коментари 

от общественото обсъждане на проектите на документи по процедурата, с цел максимална 

публичност и прозрачност на процеса по разработване на пакета с документи, на интернет 

страницата на МИР, в раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, ще бъде 

публикувана допълнителна информация относно постъпилите предложения заедно със 

становището на МИР по степента на отразяването им. 
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съответната година, ред „Други данъци, алтернативни на 

корпоративния данък“ (код 14300)] делено на  ОПР за 

съответната година, ред „Общо за група I” (код 15 000),  бих 

желала да споделя следното : 

 

Съгласно “Счетоводен стандарт (СС) 12 – Данъци от печалбата” 

във финансовия отчет ( ОПР ) в ред „Разходи за данъци от 

печалбата“ (код 14200) се включват: Текущ данък от печалбата 

и Активите и пасивите по отсрочени данъци представени 

компенсирано. 

 

Предприятието следва да оповести в приложението отделно 

сумата на:                              

                a) текущия данък от печалбата; 

                б) облагаемите временни разлики и пасива по 

отсрочен данък върху тях към датата на финансовия отчет; 

в) намаляемите временни разлики, неизползваните данъчни 

загуби или кредити и актива по отсрочен данък върху тях към 

датата на финансовия отчет; 

                г) намаляемите временни разлики и неизползваните 

данъчни загуби или кредити, за които не е признат актив по 

отсрочен данък, както и причините за 

това; 

                 д) преизчисленията на текущи данъци от печалбата за 

предходни периоди, признати през текущия период; 

                 е) текущите и отсрочените данъци, дебитирани или 

кредитирани директно в собствения капитал; 

                 ж) корекцията в отсрочените данъци в резултат на 

промяна в данъчното законодателство; 

з) дължимите (възстановими) данъци от печалбата поотделно за 

обичайната и извънредната дейност, когато предприятието е 

реализирало печалба или 

загуба от извънредна дейност. 

Активите и пасивите по отсрочени данъци следва да се 

представят компенсирано . Действително платения данък, т.е. 

текущия данък от печалбата  може да се отличава от записаното 

в код 14200 на ОПР за съответната година. Трябва да се 

разглежда не само ОПР , но също така  подадената данъчна 

декларация ; преобразуване на финансовия резултат и 

приложенията. 
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Вашата методика за оценка  се  опира на данни единствено за 

код 14200 на ОПР.  

152.  17.08.2022г. Здравейте, допустими ли са разходи за обучение на персонала 

за работа с придобитият по т. 2.1) специализиран софтуер? 

Разходите за обучение на персонала за работа с придобитите дълготрайни материални и 

нематериални активи не са сред допустимите разходи. 

По процедурата са допустими, но не са задължителни, разходите за доставка, монтаж, 

инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудване/машини/съоръжения, 

като в случай, че кандидатът иска да ги заложи в бюджета, то същите следва да бъдат 

включени в общата стойност на съответните активи, посочени в бюджета (т. 6 от Формуляра 

за кандидатстване). Горепосочените разходи могат и да не се включват в общата стойност 

на съответните активи, като в този случай същите ще останат за сметка на кандидатите. 

Включването на самостоятелен бюджетен ред за разходи за доставка, монтаж, инсталиране, 

изпитване и въвеждане в експлоатация не е допустимо. 

153.  18.08.2022г. Здравейте! 

В техническата спецификация за ДА , ДНА изискването е да се 

посочат минимални технически и функционални 

характеристики,  като не се препоръчва да се указват марки, 

модели и т.н.  

ВЪПРОС:  

Фирмата  е въвела в производство различни машини с ЦПУ и 

желае да кандидатства за специализиран софтуер за управление 

на металорежещи машини - CAM (Computer aided 

manufacturing) технология/софтуерно решение.  Едно от 

изискването към CAM  софтуерното решение е разработване на 

постпроцесори към съществуващите металорежещи машини . 

Допустимо ли е в техническата спецификация да се укажат 

моделите/марките  на вече внедрените машини ? 

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 са финансиране посочените 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“. 

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. 

В случай че спецификата на необходимия за придобиване специализиран софтуер налага 

посочване в минималните технически и/или функционални характеристики в  Техническата 

спецификация (Приложение 5) на марки/модели на металорежещите машини, които ще 

бъдат управлявани от планирания софтуер, то посоченото е допустимо. 

154.  18.08.2022г. 1.Допустимо ли е участие по процедура ""Технологична 

модернизация"" на "…" ЕООД със седалище гр.Бургас и 

упражнява 2 основни дейности: 

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 150. 
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52% по т.10.85 от НКИД - производство на готови ястия в обект 

Кухня 

48% по т.68.20 от НКИД 

2.Допустим ли е разхода за финансиране за закупуване на 

професионално кухненско оборудване и софтуер, които ще се 

използват в обект Кухня за производство на готова храна? 

3. През 2021г. дружеството успешно реализира финансиране по 

фонд ""Условия на труд"". Счита ли се това за държавна помощ? 

155.  18.08.2022г. Уважаеми Дами и Господа,  

Пишем Ви във връзка с процедура Технологична модернизация 

с въпрос, свързан с изпълнението на проектите. При условие, че 

проектното ни предложение е одобрено за финансиране и сме 

пподписали вече АД за БФП, но поради непредвидени 

обстоятелства, каквито бяха последиците от разпространението 

на пандемията от COVID19 или енергийна криза...., има ли 

възможност на по-късен етап при самото му изпълнение да се 

откажем от договора и ако е ДА, на кой точно и свързано ли е 

това с някакви санкции - било то финансови или друг тип.  

Предварително благодарим за отговора 

В чл. 11 от Общите условия към договорите за финансиране по Програмата за икономическа 

трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост (Приложение 16 към 

Условията за изпълнение) са посочени случаите, в които може да бъде прекратен договора 

за финансиране. Не са предвидени санкции при прекратяване, инициирано от крайния 

получател, в който и да било момент, като в случай на извършени плащания от страна на 

СНД, сумите подлежат на възстановяване. 

156.  18.08.2022г. Здравейте, 

Моля за конкретен отговор! 

 

По тази процедура: 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ 

ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002 

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“ 

На въпрос №29:  

Фирмата е ЕООД и е микропредприятие със седалище и 

изпълнение на дейности в селски район и има основен КИД 

16.23 ?  

Отговор: следва да имате предвид, че Условията за 

кандидатстване  

не  

съдържат ограничение за предприятията с основен код на 

дейност съгласно КИД-2008 16.23 „Производство на дограма и 

други изделия от дървен материал за строителството“ да 

получат подкрепа при спазване на всички останали приложими 

критерии и изисквания по настоящата процедура.  

 

Съгласно посоченото в т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване 

на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за 

икономическа трансформация, финансирана по линия на Националния план за 

възстановяване и устойчивост, и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, 

подкрепа по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на 

инвестиции от крайни получатели ( BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“) не могат 

да получават кандидати, които са: микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 

малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на 

територията на селски район И са заявили за подпомагане дейности по предложението 

за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на 

селските райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони 

на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване. 

Във връзка с посоченото ограничение в Условията за кандидатстване, и съгласно 

представената в запитването Ви информация, разясняваме, че микропредприятие със 
седалище на територията на селски район (съгласно Приложение 11 към Условията за 

кандидатстване) И заявило за подпомагане дейности по предложението също в селски район 

в Република България, НЕ може да получи подкрепа по настоящата процедура BG-RRP-

3.004 „Технологична модернизация“, без значение от кода на основна икономическа дейност 

на микропредприятието. 
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По процедура: 

 ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ 

ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА 

МОДЕРНИЗАЦИЯ“ НА НПВУ 

На въпрос № 81: 

Фирмата е ЕООД и е микропредприятие със седалище и 

изпълнение на дейности в селски район и има основен КИД 

16.23  

Отговор: Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 79, 

които са – „“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.  

Подкрепа по настоящата процедура чрез подбор на 

предложения за изпълнение на инвестиции от крайни 

получатели не могат да получават кандидати, които са: 

микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и 

средните предприятия, които имат седалище или клон със 

седалище на територията на селски район и са заявили за 

подпомагане дейности по предложението за изпълнение на 

инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията 

на селските райони в Република България.  

В случай че е налице само едно от двете горепосочени 

обстоятелства съответното микропредприятие е допустим 

кандидат по настоящата процедура при спазване на всички 

останали приложими изисквания и критерии. Допустимите 

кандидати по процедурата следва да отговарят на редица 

критерии, детайлно посочени в т.11.1 и 11.2 от Условията за 

кандидатстване. ““ 

Като и в този отговор, №79 за КИД 14.13 също няма конкретика. 

Лек ден! 

157.  18.08.2022г. Къде могат да бъдат намерени коментарите и отговорите по тях 

от общественото обсъждане на процедурата? 

Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 151. 

158.  18.08.2022г. "Здравейте, 

българско предприятие-кандидат е със собственици 

(акционери) - граждани на САЩ. Същите не разполагат с ЛНЧ 

и ЕГН. 

В случай че действителният собственик не е български гражданин и не разполага с 

единен граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ) съгласно чл. 3, ал. 

2 от Закона за гражданската регистрация, в т. 2 „Данни за кандидата”,  в таблица „Данни за 

действителни собственици (Директива (ЕС) 2015/849, чл. 3, т. 6)”, от Формуляра за 

кандидатстване, полетата се попълват по следния начин: 
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Кой идентификационен номер, различен от ЛНЧ и ЕГН, бихме 

могли да въведем в секция Данни на кандидата - Данни за 

действителни собственици (Директива (ЕС) 2015/849, чл. 3, т. 

6)? 

С уважение, 

1/ В полето „Собствено име на лицето, собственик на организацията” се попълва 

собственото име на физическото лице, действителен собственик на предприятието-

кандидат. 

2/ В полето „Фамилия на лицето, собственик на организацията” се попълва фамилията на 

физическото лице, действителен собственик на предприятието-кандидат. 

3/ В полето „Вид на регистрационен/данъчен номер” се избира от списъка – ЛНЧ. 

4/ В полето „Регистрационен/данъчен номер” се попълва година, месец и дата на раждане на 

физическото лице, действителен собственик на предприятието-кандидат (например, ако 

лицето е родено на 05.01.1980 г., се посочва - 19800105). 

5/ В полето „Дата на раждане на лицето собственик” се попълва датата на раждане на  

физическото лице, действителен собственик на предприятието-кандидат (полето разрешава 

директно в него да бъде вписана датата, например: 05.01.1980). 

159.  18.08.2022г. Уважаеми дами и господа, 

Нашето предприятие е с правна форма ""кооперация"", 

съответно има Председател, Управителен съвет и Контролен 

съвет. Освен председателя, трябва ли членовете на 

управителния и контролния съвет да подписват ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ - Приложение 2? 

Благодаря за отделеното време! 

Съгласно указаното в т. 21 от Условията за кандидатстване, Декларацията при 

кандидатстване (Приложение 2) се попълва по образец, датира и подписва от ВСИЧКИ 

лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР 

и регистър на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват 

само заедно и/или поотделно. 

Във връзка с посоченото и съгласно информацията, представена в запитването Ви, в случай 

че единствено Председателят е вписан в ТР и регистър на ЮЛНЦ като официален 

представляващ на кооперацията, то Декларацията при кандидатстване (Приложение 2) е 

достатъчно да бъде подписана само от него. 

160.  18.08.2022г. Здравейте, 

Бих искала да задам следния въпрос: 

Предприятието кандидат е производител на козметични 

продукти и желае да закупи оборудване за своята дейност с цел 

повишаване на производствения капацитет и цифровизация. 

Дейността на предприятието към момента е на територията на 

гр. София, в цех под наем. Фирмата е закупила място в обл. 

София, където стартира строеж на собствено предприятие, 

където ще бъде преместена цялостната дейност на фирмата.  

Новите машини по проекта също ще бъдат разположени в 

новото място. Предполагаемо времето на доставка на новите 

машини в рамките на проекта при одобрение и сключване на 

договор за финансиране ще съвпадне в планирания пуск на 

новата сграда през следващата есен. С оглед на посоченото и 

предвид факта, че компанията ще кандидатства в режим 

регионална помощ, моля за указание дали инвестицията следва 

да се описва като създаване на нов стопански обект, доколкото 

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 4) от Условията за кандидатстване, 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. 

Определение на „първоначална инвестиция“ е дадено в Приложение 12 към Условията за 

кандидатстване по процедурата. 

Допълнително, съгласно Приложение 3.А към Условията за кандидатстване: 

- Създаването на нов стопански обект означава създаването на нова различна 

производствена единица, а не на ново различно юридическо лице. За да се определи като 
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машините реално ще участват в създаването на такъв или като 

разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, 

защото освен тях в новата сграда ще се помещават всички 

производствени мощности на фирмата. 

Благодаря предварително! 

стопански обект производствената единица трябва да е пространствено, функционално и 

организационно отделена единица, която се характеризира с висока степен на автономност. 

Водеща характеристика за определянето на инвестицията като нов стопански обект, а 

не разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, е това дали 

предприятието вече има стопански обект на същото място. Новият стопански обект 

трябва да бъде самостоятелно обособен, без да разчита на съвместни технически ресурси със 

съществуващия стопански обект. 

- Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато вследствие 

на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне 

един от вече произвежданите продукти, при условие че базисният производствен процес не 

се променя из основи. 

Окончателното решение относно допустимостта на дадено  предложение за изпълнение на 

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

специфична информация относно предложението. 

161.  18.08.2022г. Здравейте, 

Въпросът ми е за отчитане на свързаност на ЮЛ което участва 

в сдружение - местна инициативна група (МИГ). Съгласно 

ТРегистър, органите на управление са напр.10 като всеки има 

напр.1 глас (т.е. ЮЛ има 1/10 = 10%). 

1. В тази хипотеза, ЮЛ (при равни други условия) е независимо 

(не е свързано) предприятие спрямо въпросния МИГ, т.к.има 

под 25% участие в гласовете на общото събрание. 

1. С какви документи се отчита по принцип свързаността с такъв 

тип сдружение, при хипотеза в която ЮЛ има над 25% участие 

в гласовете на общото събрание (при равни други условия), и 

какви документи биха били изискани от съответния МИГ? 

Благодаря 

1. За да е налице партньорство и/или свързаност между две предприятия, следва същите да 

осъществяват някои от отношенията по смисъла на чл. 4, ал. 3 и ал. 5-8 от Закона за малките 

и средните предприятия (ЗМСП). 

Във връзка с посоченото и съгласно информацията, представена в запитването Ви, за 

юридическо лице, което има само 1 глас от общо 10 гласа в Общото събрание на сдружение 

по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), не  възникват отношения 

на партньорство и/или свързаност със сдружението единствено на това основание. 

 

2. Съгласно т. 24.2, раздел I, подт. 7. от Условията за кандидатстване, кандидатите 

представят 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 ЗМСП, 

както следва: 

- 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 
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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. 

Допълнително, съгласно т. 21.2, раздел I, подт. 8. от Условията за кандидатстване, 

кандидатите представят следните документи: 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) (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 НСИ, за тези предприятия за последните 2 (две) 

приключени/последователни финансови години. 

Не на последно място се изискват, 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. 

Посочените документи или еквивалентни на тях, съобразно законодателството на 

съответната държава, се представят за всички предприятия независимо от мястото, на което 

са установени. 

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

162.  18.08.2022г. Здравейте! 

Имам въпрос във връзка с определяне на стойността на 

активите, които се използват повторно при диверсификация на 

продукцията: 

Дружество ще извърши диверсификация на продуктовото 

портфолио чрез добавяне към производствената програма на 

продукт, който до момента не е произвеждан. Дружеството 

използва хале под наем от свързана фирма за основната си 

дейност. Част от това хале ще бъде използвано и за новата 

дейност. То, обаче, не фигурира в активите му, а е част от 

активите на друга фирма на същия собственик. Счита ли се това 

за актив, използван повторно от Дружеството-кандидат и ако да, 

как се определя стойността при положение, че разхода за него е 

наем? Необходимо ли е да се предоставят документи за 

В случай че активът, който се използва за производството на съществуващи продукти и ще 

бъде използван и за производството на новия продукт, е под наем, същият не следва да бъде 

посочван в  Справката относно активите, които ще бъдат използвани при производството на 

нов продукт (Приложение 3.3 към  Декларацията за държавни/минимални помощи).  В тази 

справка следва да се описват само притежаваните от кандидата активи, които ще бъдат 

използвани повторно при производството на нов продукт. 

Обръщаме внимание, че Справката относно активите, които ще бъдат използвани при 

производството на нов продукт (Приложение 3.3 към  Декларацията за държавни/минимални 

помощи) ще бъде проверявана по същество на етап „договаряне“, като посочените в 

документа активи ще бъдат сравнявани с тези в Счетоводния амортизационен план, 

удостоверяващ балансовата стойност на активите, които се използват повторно, към 31 

декември на годината  преди започване на работата по инвестицията.  

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 3, т. 2, № 55, т. 5, № 60 и № 93.  
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счетоводна стойност на актива при свързаното дружество и 

съответно да се направят изчисленията? 

163.  18.08.2022г. Здравейте! 

Възникна още един въпрос във връзка с диверсификацията на 

продукцията. Ситуацията е следната: 

Производственият процес на новия продукт се състои от 7 

стъпки.  

Първата от тях ще бъде извършвана със съществуващо 

оборудване. Стъпки от 2 до 4 ще бъдат извършвани с 

новозакупеното оборудване.  

Стъпка 5 трябва да бъде възложена на подизпълнител (може да 

бъде представен предварителен договор) 

Стъпка 6 ще бъде извършена с новозакупеното оборудване 

Стъпка 7 отново ще бъде извършвана от външен изпълнител.  

Това ще се счита ли за допустимо по режим ""регионална 

помощ"", първоначална инвестиция за диверсификация на 

продукцията? Или поради невъзможността за затваряне на 

производствения процес за дадено изделие и необходимостта от 

подизпълнители е необходимо да се кандидатства под режим 

Минимална помощ?  

Новото оборудване отговаря на всички други условия и води до 

цифровизация на процесите и дава възможност за въвеждане на 

изцяло нов продукт за фирмата.  

Предварително благодаря за отговора! 

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

категорично становище. 

В случай че предложението за изпълнение на инвестиция се изпълнява при условията на 

режим „регионална инвестиционна помощ“, за да се определи, че  инвестицията има за свой 

основен предмет осъществяване на първоначални инвестиции свързани с 
„диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били 

произвеждани до момента в стопанския обект“, водещо е наличието на продукт, който 

не е бил произвеждан в предприятието преди инвестицията, за която се кандидатства, а 

не етапите/стъпките на производствения процес на новия продукт. Незначително изменен 

продукт чрез рутинна продуктова иновация (например минимални промени в дизайна) за 

разлика от основната иновация не се класифицира като продукт, който не е произвеждан 

преди. Диверсификацията на продукцията обхваща продукти с фундаментално нови 

характеристики, необхващащи незначително осъвременяване на продуктите. 

Обръщаме внимание, че в случай че проектът ще се изпълнява при условията на режим 

„регионална инвестиционна помощ“, разходите  за  замяна на части/компоненти на 

съществуващо оборудване (например замяна на компонент на съществуваща поточна 

линия с нов) няма да се считат за допустими с оглед на факта, че не е налице достатъчна 

увереност, че представляват първоначална инвестиция в цялостно ново решение. 

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. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 3, т. 2, № 55, т. 5, № 60, № 70, № 93, № 

129 и № 162. 

164.  19.08.2022г. "1. В т.11.1., подточка 7 от Условията за кандидатстване е 

записано като задължително условие, че кандидатите трябва 

""Да са заявили подкрепа за код на икономическа дейност, 

попадащ в определените национални и регионални приоритетни 

сектори съгласно НСМСП 2021-2027"".  Същевременно в 

критериите за оценка (прил.6) е записано, че ако има 

приоритизация по НСМСП, то предприятието получава 2 т., в 

противен случай - 0, т.е. според тях това не е задължително, а 

препоръчително условие.  

В тази връзка, бихте ли могли да ми отговорите, дали 

предприятие с код по КИД-2008 - С13 (13.10.) и същият код на 

дейност по която се кандидатства, със седалище в област Враца 

е допустимо е за кандидатстване. 

1. Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 41, № 46 и № 57. 

 

2. В чл. 3, т. 6 от Директива (ЕС) 2015/849 е посочено, че при акционерни образувания 

индикация за пряко притежаване са случаите, при които физическо лице има акционерно 

участие от 25% плюс една акция или дялово участие, надхвърлящо 25% от клиента. 

Допълнително, в същия член е уточнено и че акционерно участие от 25% плюс една акция 

или дялово участие, надхвърлящо 25% от клиента, принадлежащо на корпоративно 

образувание, което е под контрола на физическо лице или лица, или на множество 

корпоративни образувания, които са под контрола на същото физическо лице или лица, е 

индикация за косвено притежаване. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 32, т. 1 и № 158, както и с чл. 3, т. 6 от 

Директива (ЕС) 2015/849. 
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2. Във т. 2 ""Данни за кандидата"" от Формулярът за 

кандидатстване се изисква да бъде посочено поне 1 физическо 

лице действителен собственик. Според Директива (ЕС) 

2015/849, чл. 3, т. 6 (и както се вижда и отговорът Ви на въпрос 

32, т.1) ""„действителен 

собственик“ означава физическо лице или лица, което в крайна 

сметка притежава или контролира клиента и/или физическо 

лице или лица, от чието име се осъществява дадена сделка или 

дейност."" 

В случай, че не може да бъде определено конкретно физическо 

лице или лица, които в крайна сметка да притежават или 

контролират предприятието, какво следва да се попълни във 

формуляра? 

(визирам случаите, когато акционери са физически и 

юридически лица и никой от тях не осъществява самостоятелно 

контрол, а от своя страна юридическите лица нямат конкретно 

физическо лице или лица за действителни собственици - 

дяловете/акциите са разпределени на множество миноритарни 

дялове)" 

165.  19.08.2022г. Здравейте, 

 

Моля за следното разяснение: 

Както беше отговорено от експертите на СНД на ПИТ на 

проведените информационни дни, в случай че броят символи е 

недостатъчен за представяне на необходимата информация за 

дейност „Придобиване на новa технология с акцент върху 

цифровизацията на производствените процеси с оглед на 

разширяване на производствения капацитет и/или 

разнообразяване на предлаганите продукти/услуги, чрез 

инвестиция в ДМА и ДНА“ в 3. План за изпълнение / Дейности 

по проекта от Формуляра за кандидатстване, кандидатите могат 

да добавят полето още веднъж, като посочат, че новото поле 

също се отнася за тази дейност, използвайки Част 1, Част 2. 

 

В този случай, какъв е правилният подход за избор от секция 

Бюджет към коя дейност да бъдат отнесени разходите: 

1) Следва всички разходи (бюджетни редове) да бъдат 

асоциирани към дейността Част 1, съответно дейност Част 2 ще 

бъде с 0 стойност или 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 32, т. 3. 
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2) Разходите за ДМА/ДНА, описани в дейност Част 1 се 

добавят към дейност част 1, съответно Разходите за ДМА/ДНА, 

описани в дейност Част 2 се добавят към дейност част 2. 

 

Предварително благодаря! 

166.  19.08.2022г. Здравейте!  

Моля да разясните дали Приложние 3.1. „Получена 

държавна/минимална помощ“ към Приложение 3 Декларация за 

държавна /минимална помощ  се попълва с информация за 

последните 3 (три) години или се попълва с информация за 

всички години от създаването на компанията до днес?  

Поздрави 

В Таблица 1 към Приложение 3.1 кандидатите следва да опишат всички помощи получени 

от предприятието-кандидат от неговото създаване. 

В допълнение, моля,  запознайте се с разясненията по въпроси № 55, т. 2, № 63, № 107, № 

108, т. 1 и № 123. 

167.  19.08.2022г. Здравейте!  

 

Като се има предвид посоченото в раздел II точка 1 от 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА/МИНИМАЛНА ПОМОЩ  по 

приложение 3, следва ли да се разбира, че в таблицата по 

Приложение 3.2 ДАННИ ЗА ПОЛУЧЕНА МИНИМАЛНА 

ПОМОЩ трябва да бъдат посочени и получените помощи по 

„Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на 

икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от 

COVID19“, 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? 

При направена справка за получените от даден бенефициент 

минимални помощи през тригодишния период за кумулиране в 

информационната система  „Регистър на минималните помощи“ 

на сайта на Министерство на финансите излиза, че 

представляваното от мен предприятие не е получавало 

„минимална помощ“ (de minimis). 

 

Предварително Ви благодаря! 

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

съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013, вече получената помощ 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.“ не следва да бъде посочвана в 

Приложение 3.2 към Декларацията за държавни/минимални помощи, тъй като не 

представлява „минимална помощ“. 

168.  19.08.2022г. Уважаеми г-не/г-жо, 

 

Допуска ли се поставяне на активи, придобити по проекта, в 

център за колокация и, в случай че е допустимо, как следва да 

се впише точният адрес в т. 8.8, ако е ясен само градът, но такъв 

център предстои да се избере? 

 

В случай че все още точният адрес не е известен, поради предстоящ избор на колокационен 

център, то следва това да се упомене в т. „Допълнителна информация, необходима за оценка 

на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване, като се посочи и съответния 

град. На по-късен етап в хода на изпълнение на инвестицията би могло да се пристъпи към 

изменение на договора за финансиране за добавяне на точен и пълен адрес, при съблюдаване 

на изискванията по процедура „Технологична модернизация“ (включително относно 
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Благодаря! интензитета на безвъзмездно финансиране) и Общите условия към договорите за 

финансиране (и по конкретно чл. 8 от Приложение 16 към Условията за кандидатстване). 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 147. 

169.  19.08.2022г. Здравейте!   

Във връзка с обявена процедура BG-RRP-3.004 „Технологична 

модернизация“ бихме искали да Ви зададем следните въпроси: 

1. Представляваното от мен дружество е АД и е 

микропредприятие със седалище в гр. София и има основен 

КИД 71.12 и се занимава главно със строителен надзор и 

проектиране. Допустими ли сме за участие в процедурата? 

2. Допустимо ли е закупуването на роботизирана тотална 

станция/тахеометър, която ще се използва на терен? 

3. Допустимо ли е закупуването на уреди за обследване на 

конструкция и бетон, които ще се използват на терен? 

4. Допустимо ли е закупуването на система за 

видеоконферентна връзка? 

5. Допустимо ли е закупуването на мултимедийна система за 

презентации, включваща мултимедиен проектор и 

интерактивни тъч дисплей? 

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) - M71 „Архитектурни и инженерни дейности; 

технически изпитвания и анализи“ попада във високотехнологичните услуги с интензивно 

използване на знания 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 – M71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“, е допустим по 

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

Условията за кандидатстване. 

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. 

 

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 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.  

В допълнение, моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 113. 

 

4. и 5. Недопустими за финансиране по настоящата процедура са разходи за закупуване на 

компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието, вкл. 

визираните в запитването разходи. 

170.  19.08.2022г. Здравейте, 

Във въпрос №19 погрешно уточнявате, че ""Когато размерът на 

безвъзмездно финансиране е ПО-МАЛЪК или равен на 50 на сто 

от общата 

сума на одобрения проект ..., Структурата по наблюдение и 

докладване (СНД) ще изисква следното: 

-  в случаите, когато предвидената стойност за определяне на 

изпълнител с предмет „доставки или услуги“, в т.ч. 

съфинансирането от страна на крайния получател е равна или 

по-висока от 273 812 лв. без ДДС (140 000 евро), крайните 

получатели да прилагат реда за провеждане на процедура на 

избор чрез публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022. 

 

В ПМС 80 / 09.05.2022г ясно е написано в чл. 1(2) Правилата по 

ал. 1 се прилагат за инвестиции, за които финансирането от 

Механизма съставлява сума, ПО-ГОЛЯМА от 50 на сто от 

общата сума на одобрената инвестиция, а не по-малка. 

Моля, да потвърдите, че съгласно ПМС 80 , при инвестиции, за 

които финансирането от Механизма съставлява сума, ПО-

МАЛКА от 50 на сто от общата сума на одобрената инвестиция, 

не се прилага ПМС 80, съответно не се изисква ПУБЛИЧНА 

ПОКАНА за „доставки или услуги“, над 273 812 лв. без ДДС 

(140 000 евро). 

Стойността от 273 812 лв. произтича от разпоредбите на чл. 4 от Директива 2014/24/ЕС за 

обществените поръчки, в които се определят минималните прагови стойности, над които е 

задължително прилагането на европейските правила за обществените поръчки. За 2022 г. 

прагът е 140 000 евро или 273 812 лв. (без ДДС), който е приложим към настоящия момент 

така, както е посочено в Условията за изпълнение по процедурата. 

171.  19.08.2022г. Ако фирмата развива дейност в два допустими кода на 

икономическа дейност - възможно ли е да закупува активи и за 

двете дейности, които отговарят на всички останали условия за 

допустимост по процедурата? 

Тъй като в ИСУН 2020 има само едно поле по отношение КИД-

2008 на проекта? 

Съгласно Приложение 7.1 „Примерни указания за попълване на електронен Формуляр за 

кандидатстване“ към Условията за кандидатстване, в т. 2. „Данни за кандидата“ от 

Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по КИД 2008“, кандидатът следва да 

попълни код на икономическа дейност, попадащ в определените национални и регионални 

приоритетни сектори съгласно НСМСП 2021-2027, като кандидатите избират от падащо 

меню приложимата опция, и този код може да бъде само един. 

На база посоченото кандидатите по процедурата могат да залагат дейности, които се отнасят 

само до един код на икономическа дейност, който следва да отговаря на кода, посочен в т. 2 

от Формуляра за кандидатстване. 
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172.  21.08.2022г. Уважаеми Дами и Господа, 

 

моля за отговор на следните въпроси по процедура чрез подбор 

на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни 

получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“: 

 

Кандидат планира да реализира първоначална инвестиция в 

ДМА, свързана с разширяване на капацитета на съществуващия 

стопански обект. 

Активът се предлага в базов вариант, който може да бъде 

допълнително окомплектован с разнообразни опции в 

зависимост от конкретните потребности на предприятието и от 

финансовите му възможности.  

Към момента на кандидатстване по процедурата, с оглед на 

несигурната икономическа обстановка, кандидатът желае да 

заложи в рамките на проекта реализацията на инвестиция в 

базовия модел на актива - с индикативна стойност Х лева.  

 

Моля да разясните, дали на етап изпълнение на проекта, след 

избор на доставчик на ДМА чрез провеждане на процедура на 

избор чрез публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022 г., 

който да достави и въведе в експлоатация актива в базовия му 

вариант, би било допустимо Кандидатът да договори 

допълнително с избрания доставчик окомплектовката на 

машината с такива опции, които са извън обхвата на проекта и 

които Кандидатът да финансира изцяло със собствени средства? 

 

Изложените опции, т.к. не представляват самостоятелно 

функциониращо оборудване, би следвало да се осчетоводят 

като увеличат стойността на придобития в рамките на проекта 

актив -  т.е. по проект стойността на актива би била Х лева, но в 

случай на поръчка на допълнителни опции към машината - той 

би следвало да бъде осчетоводен със стойност = Х  лв. (стойност 

на базов модел на актива) + У лв. (стойност на допълнителните 

опции към машината, извън планираните по проекта).  

 

В случай, че изложената реализация на допълнителни 

инвестиции, извън първоначално планираните в рамките на 

проекта, е допустима, то следва ли аналитично да бъде 

осчетоводена само стойността на актива, допустима съгласно 

Предприятията – крайни получатели сами избират подхода на осчетоводяване на получените 

безвъзмездни средства в съответствие с приложимите счетоводни стандарти, като 

изискването е закупените с безвъзмездни средства активи да са осчетоводени в обособена 

аналитична сметка, съдържаща № на договора за финансиране. 

В този смисъл, цитирания от Вас подход е приемлив. 

В случай че се предвижда придобиването на допълнителна окомплектовка, която не е 

интегрална част от оборудването като цяло и не е предвидена в предложението за 

изпълнение на инвестиция, то това не би засегнало заложеното в договора за финансиране. 
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бюджета на проекта, например: по основна сметка ""Машини и 

оборудване"" - да бъде осчетоводен Актив на стойност Х+У, 

включваща стойността на допълнително закупени към него 

опции и по аналитична сметка ""Машини и оборудване по 

проект №.... "" - да бъде осчетоводен Актив на стойност Х лева?  

 

В случай, че изложеният подход за осчетоводяване не е 

правилен и в случай, че изложената реализация на 

допълнителни инвестиции, извън първоначално планираните в 

рамките на проекта, е допустима - моля да предоставите 

пояснение относно коректен подход за осчетоводяване. 

173.  21.08.2022г. Здравейте, 

моля за разяснения относно следния казус: 

Предприятието - кандидат е със седалище и адрес на управление 

в община Бургас, като няма седалище или клон със седалище на 

територията на селски район, но дейност по проектното 

предложението ще бъде изпълнена на територията на селска 

община. Въпросът ми е това прави ли предприятието 

недопустим кандидат? 

Благодаря предварително за отделеното време! 

Подкрепа по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на 

инвестиции от крайни получатели не могат да получават кандидати, които са:  

- микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, 

които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район; И  

- са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които 

ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.  

В случай че е налице само едно от двете горепосочени обстоятелства (както е описаната в 

запитването хипотеза) съответното микропредприятие е допустим кандидат по настоящата 

процедура при спазване на всички останали приложими изисквания и критерии.   

Допустимите кандидати по процедурата следва да отговарят на редица критерии, детайлно 

посочени в т.11.1 и 11.2 от Условията за кандидатстване.  Моля да се запознаете с 

ограниченията, произтичащи от демаркацията между настоящата инвестиция по ПИТ и 

ПРСР, описани в т.11.1, 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. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 20, № 21, № 79, № 127, т. 2 и № 156. 

174.  21.08.2022г. Здравейте, 

Моля Ви за разяснение, дали в декларация за държавни и 

минимални помощи по приложение 3.1, следва да се декларират 

получените от кандидата средства за запазване на заетостта по 

ПМС 151 / 2020 г. - мярка ""60 на 40""? 

Благодаря Ви! 

Помощта, получена по схеми за изплащане на компенсации за запазване на заетостта 

(съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г., ПМС № 151/03.07.2020 г. и ПМС № 278 от 12.10.2020 г. 

и др. под.) попадат в обхвата на „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. и 

следва да бъдат посочени в Таблица 1 на Приложение 3.1 към Декларацията за 

държавни/минимални помощи. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 55, т. 2 и № 108, т. 1. 
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175.  21.08.2022г. Здравейте, 

 

въпросът ми касае допустимостта на кандидата:  

 

дружеството ни е микропредприятие, което е регистрирано на 

територията на общ. Гоце Делчев - селски район, като 

инвестицията също ще се осъществява на територията на 

""селски район"", кода е допустим за кандидатстване.  

 

Отчитайки тези показатели не сме допустими за участие по 

процедура ""Технологична модернизация"", тъй като сме 

допустими по ПРСР, мярка 6.4 

 

НО 

  

В Стратегическия план на България, който е изпратен за 

одобрение в Брюксел, е записана нова национална дефиниция, 

която определя като “селски район” общините, в които няма 

населено място с население над 15 000 души. По този показател 

ще отпаднат 16 общини от списъка на ""селските райони"", 

включително Гоце Делчев  и следователно микропредприятията 

от тези общини няма да са допустими за участие по мярка 6.4. 

 

Получава се парадокса, че микропредприятията, които 

предвиждат инвестиции на територията на тези 16 общини не 

могат да кандидатстват по ""Технологична модернизация"" 

сега, тъй като са в списъка на ""селските райони"", няма да 

могат да кандидатстват и по ПРСР, тъй като отпадат от списъка. 

 

Защо не е предвидено в условията по процедура""'Технологична 

модернизация"" промяната в списъка на селските райони, 

изпратен за одобрение в Брюксел и към кой трябва да се отнесе 

за решаване този въпрос, тъй като ще окаже, че 

микропредприятията от тези 16 общини няма да имат никаква 

възможност да участват с проектни предложения в близко 

бъдеще.  

 

Благодаря!  

Подкрепа по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на 

инвестиции от крайни получатели не могат да получават кандидати, които са:  

- микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, 

които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район; И  

- са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които 

ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България 

съгласно Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България 

(Приложение 11). 

От предоставената в запитването информация става ясно, че визираното микропредприятие 

попада в приложното поле на горепосоченото ограничение и е недопустим кандидат по 

настоящата процедура. 

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, посочени в Условията за кандидатстване. Изключения или промяна в 

изискванията за допустимост са недопустими. 

 


