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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 08.08.2022 г. 

18.  27.07.2022г. Здравейте, 

1. Допустимо ли е да кандидатства дружество, което е било в 

категория средно предприятие за 2019 и 2020 г., но за 2021 г. е 

голямо предприятие? 

2. По какъв критерий да се определи, че дейността ще доведе до 

„разнообразяване на предлаган продукт”, без да се премине 

границата и да стане нов продукт, което би довело до отхвърляне 

на проекта или финансова корекция? ? За целта на това 

разграничение може ли да се дефинира зависимост или бихте ли 

обвързали CPV кодовете от Общия терминологичен речник с 

кодовете от  Класификация на икономическите дейности (КИД-

2008)? 

3. Ще изпраща ли Оценителната комисия искане за разяснение 

при наличие на разминаване на данните относно активите, 

посочени в електронния формуляр от една страна, офертата от 

втора или техническата спецификация от трета? Водещ ли е 

някой от трите документа при такова наличие? Текстът на стр. 

37 от Условията за кандидатстване  „В случаите, когато 

кандидатът не е посочил минимални технически и/или 

функционални характеристики на актив или същите не 

съответстват на посочените в офертата и след допълнителното 

изискване на техническата спецификация“  поставя като водещ 

офертата, но текстът на стр. 29 в Приложение 6 „В случаите, 

когато представените от кандидата оферти за предвидените за 

закупуване активи не отговарят на минималните технически 

и/или функционални характеристики за съответния вид актив, 

посочени в техническата спецификация“ поставя като водещ 

Приложение 5, като тук дори не е предвидено Комисията да иска 

разяснение за това противоречие. Същевременно никъде не е 

посочено как Комисията ще процедира, ако няма разминаване в 

1. Допустими кандидати по настоящата процедура са единствено микро, малки и 

средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия (ЗМСП).  

Статусът на едно предприятие се определя на базата на последните две 

последователни финансови години, в които предприятието запазва своите параметри 

по член 3 от Закона за малките и средните предприятия без промяна. 

На етап оценка критерият за допустимост се проверява на база на  предоставената 

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. След публикуване на 

списъците с одобрените за финансиране кандидати, подредени в низходящ ред по 

съответните сектори и в съответните категории, Структурата по наблюдение и 

докладване (СНД) ще извърши (освен останалото) документална проверка по същество, 

във връзка декларираната категория от кандидатите. Първо ще бъде проверена 

декларираната от кандидата категория не етап кандидатстване, довела до правилното 

му класиране в съответния списък по сектори и категория. След което ще бъде 

проверена категорията на кандидата в момента преди сключване на договора за 

финансиране. Покриването на изискванията за категорията на предприятието и към 

двата момента е условие за допустимост на кандидатите. 

 

2. Съгласно Критерий №6 от  Критерии за оценка на допустимостта на предложението 

за изпълнение на инвестиция: 

Предложението за изпълнение на инвестиция подкрепя придобиването на нови активи, 

които задължително водят кумулативно до: 

А) цифровизацията на производствените процеси; И 

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

предлаганите продукти/услуги“. 

Преценката по отношение на горепосочения критерий се извършва на база на 

предоставената от кандидата информация в т. План за изпълнение/Дейности по 

проекта“ от Формуляра за кандидатстване. Условията за кандидатстване не съдържат 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО 

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

 

2 
 

характеристиките между офертата и Приложение 5 , но такова 

се открие между тях и формуляра.  

4. По какъв начин следва да бъде обоснован принципът за 

„ненасяне на значителни вреди“?: 

- Активен – чрез обяснение как активите спазват изискванията 

на шестте екологични цели, или 

- Пасивен – как чрез активите не се извършват дейности, 

свързани с изкопаеми горива, търговия с емисии, сметища и 

инсталации за отпадъци. 

5. Допустимо ли е дружество, което няма нетни приходи от 

продажби през 2019 г. в код 15100 и няма заети лица в редове 

1001, 1400 и 1600 през 2019 и/или 2020 г.?Ако да как следва да 

се изчислят критериите, които включват хората и нетните 

приходи от продажби? 

 

изискване за обвързване на описанието на дейността със CPV кодовете от Общия 

терминологичен речник с кодовете от  КИД-2008. 

В допълнение, обръщаме внимание, че диверсификацията на продукцията вследствие 

на осъществените инвестиции е допустима по настоящата процедура и не би довела до 

отхвърляне на проекта или финансова корекция (при спазване на всички останали 

приложими критерии и изисквания), както посочвате в запитването си. 

 

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

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

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

друга нередовност, Оценителната комисия еднократно изпраща чрез ИСМ-ИСУН 2020, 

раздел НПВУ на кандидата уведомление за установените нередовности като определя 

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

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

Уведомлението включва и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок 

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

прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на 

нередовностите не може да води до промени по същество на предложението за 

изпълнение на инвестиция. 

Във връзка с предвидените за придобиване по предложението за изпълнение на 

инвестиция активи (ДМА и ДНА) кандидатите следва да посочат в Приложение 5 – 

Техническа спецификация минимални технически и/или функционални 

характеристики, като не е препоръчително да указват марки, модели и други конкретни 

технически спецификации, които насочват към определени производители/доставчици. 

В случаите, когато кандидатът не е посочил минимални технически и/или 

функционални характеристики на актив или същите не съответстват на посочените в 

офертата и след допълнителното изискване на техническата спецификация, 

съответният разход ще бъде премахнат от бюджета на предложението служебно от 

оценителната комисия. 

В случай на противоречие между информацията във Формуляра за кандидатстване и 

тази в приложенията към него, водеща е информацията във Формуляра. 

 

4. Съгласно Условията за кандидатстване, предложенията за изпълнение на инвестиции 

(съответно дейностите и активите, заложени по предложенията) следва да са в 

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. 

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

значителни вреди“, по настоящата процедура няма да се подкрепят: 
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i) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу 

по веригата;  

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

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

и заводи за механично-биологично третиране; 

iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може 

да причини вреда на околната среда. 

Във връзка с посоченото, в шестте полета по т.8.2-8.7 от Формуляра за кандидатстване 

следва да бъде представена информация, удостоверяваща, че предложението за 

изпълнение на инвестиция (съответно дейностите и активите, заложени в него) НЕ 

водят до значителни вреди по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 за всяка 

една от шестте екологични цели. 

Моля, запознайте се с определението и информацията, предоставени в Приложение 12 

и Приложение 14 към Условията за кандидатстване. 

Съблюдаването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ ще се проследява и 

на етап изпълнение на проектите, като за удостоверяване на съответствието на 

инвестицията с посочения принцип в края на проекта крайните получатели ще 

подлежат на контрол, който да удостовери съответствието на подкрепените дейности с 

тях. 

 

5. Условията за кандидатстване не съдържат изрично ограничение относно 

възможността предприятия, които нямат реализирани нетни приходи от продажби или 

заети лица за 2019 г. и/или 2020г., да кандидатстват по процедурата. 

В описаната в запитването хипотеза посочените редове (кодове) се включват в 

изчислението с нулеви стойности. В случаите, при които при изчисляването на 

критериите за техническа и финансова оценка, коефициентът за дадена година не може 

да бъде изчислен поради наличието на „0“ (нула) в знаменателя, данните от тази година 

не се вземат предвид. 

19.  27.07.2022г. Здравейте! 

Малко предприятие планира да кандидатства за три машини. 

При търсенето на оферти в момента се установява, че две от 

машините могат да бъдат предложени от един доставчик, а 

третата от друг. 

Субсидията за трите машини общо е 350 000 лв, но за двете от 

един доставчик е под 140 000 евро, съответно и за третата от 

другия доставчик пак е под 140 000 евро. 

Когато размерът на безвъзмездно финансиране е по-малък или равен на 50 на сто от 

общата сума на одобрения проект (съгласно Условията за кандидатстване 
максималният интензитет на безвъзмездното финансиране по процедурата е 50%), 

с оглед гарантиране спазването на принципите  за добро стопанско управление, 

определяне реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и 

икономичност при разходването на средствата, както и спазване на принципите за 

публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и 

недопускане на дискриминация при разходването на средствата, при възлагане на 

дейности по инвестиции от крайни получатели, Структурата по наблюдение и 

докладване (СНД) ще изисква следното: 
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При тази ситуация при изпълнението на проекта дружеството с 

публична покана ли трябва да избере изпълнители или с две 

оферти? 

- 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 г. 

- в случаите, когато предвидената стойност за определяне на изпълнител с предмет 

„доставки или услуги“, в т.ч. съфинансирането от страна на крайния получател е по-

ниска от 273 812 лв. без ДДС (140 000 евро) към първичните платежни документи 

да се приложат поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални 

интернет страници на производители/доставчици или комбинация от посочените, 

съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на 

заложените в договора за финансиране. Крайните получатели/кандидатите за БФП 

прилагат и обосновка в свободен текст за направения избор на база на събраните 

оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници. 

При настоящата процедура при възлагане чрез избор с публична покана по реда на 

ПМС 80/2022 се спазват разпоредбата на чл.6 ал.3, съгласно която не се допуска 

разделяне на предмета на процедурата с цел заобикаляне на прилагането на 

процедурата за избор на изпълнител с публична покана. "Разделяне на предмета на 

възлагане" е налице, когато с цел използване на по-благоприятен режим за избор на 

изпълнител крайният получател е възложил отделно изпълнението на идентични или 

сходни дейности, включително чрез разделяне изпълнението на конкретна дейност на 

части. 

Предметът на процедурата следва да включва доставката на всички стоки или 

изпълнението на всички услуги, които са функционално свързани помежду си. Под 

"функционално свързани" следва да се разбира стоки и услуги, които се използват за 

същите или сходни нужди.  

20.  27.07.2022г. Здравейте, 

 

Бих искала да уточня, дали микро предприятие с производствена 

дейност в гр. Суворово /област Варна/ и инвестиционни разходи 

в същото населено място е допустим кандидат по настоящата 

програма ""Технологична модернизация"", при положение, че 

никога не е подавало, не е получавало и дори не е заявявало 

помощи по Програмата за развитие на селските райони? 

 

Второ, ако фирма като потенциален кандидат, през 2021 г. е 

преобразувана от СД в ООД и е налице нов правоприемник с нов 

ЕИК/ Булстат на старото дружество, ще се вземат ли в предвид 

отчетите и финансовите данни на предходното дружество за 

целите на кандидата в тази процедура? Необходимо ли е да се 

Общ. Суворово, обл. Варна се намира на територията на селски район (Списък на 

общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 

11 към Условията за кандидатстване).  

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. 
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представят допълнителни документи в потвърждение на 

приемствеността от 100% или с описание в декларацията  за 

минимални помощи е достатъчно ясно за комисията по оценка? 

 

Благодаря предварително! 

По отношение на въпроса относно преобразуването, следва да имате предвид, че при 

преобразуване на СД в ООД, Оценителната комисия ще вземе предвид финансовите 

данни на преобразуващото се дружество (СД), в случай че е налице универсално 

правоприемство и преобразуващото се дружество (СД) е прекратено без ликвидация. 
Административният орган събира оповестената от кандидатите информация при 

спазване на чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и 

кандидатите не следва да доказват публикувани обстоятелства. 

21.  27.07.2022г. Здравейте, 

Имаме въпроси относно допустимостта на нашето дружество 

във връзка с кандидатстването по програма  BG-RRP-3.004 

„Технологична модернизация“. Нашето дружество е с код на 

икономическта дейност 25.11 и е свързано  с друго предприятие 

с код на икономическата дейност 46.63, по  чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП 

предпиятието кандидат се намира на вертикално свързани 

пазари , но четейки условията за кандидатстване, оставаме с 

впечатление, че ще бъдем в грешка декларирайки свързаност 

между цитираните предпиятия? Седалището на фирмата ни е на 

територията на селска община, цитирана в списъка със селски 

общини в приложение 11, искаме да попитаме, тъй като от 

условията не става ясно, можем ли да кандидатстваме по 

цитираната програма, ако не сме микропредприятие, но въпреки 

това се намираме на територията на такава община. 

 

Благодарим! 

 

Хубав ден! 

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

категорично становище. 

В случай че считате, че е налице свързаност между предприятието-кандидат и друго 

дружество това обстоятелство следва да бъде отразено при попълването на 

Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия (ЗМСП). Моля, запознайте се с Указанията за попълване на Декларацията 

за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (налична в Приложение 4). 

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. 

22.  27.07.2022г. Въпрос по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична 

модернизация“: 

Допустим кандидат ли е микропредприятие, което е 

регистрирано в община от селски район, но дейността по 

проекта ще се развива в населено място извън селски район? 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 21. 

23.  27.07.2022г. Уважаеми госпожи/господа, 

Във връзка с обявената за кандидатстване прцедура от НПВУ 

""Технологична модернизация"", имаме следния въпрос. 

Допустимо ли е да се кандидатства за закупуване на 

специализира машина за електро монтажни дейности за мрежи 

с високо и ниско напрежение - телескопичен повдигач и 

платформа, с който да се извършват дейностите по височинен 

ремонт на електрически съоръжения? Това се явява и основната 

дейност на дружеството, в сектор С 33.14 - Ремонт на 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 4 и № 11. 
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електрически съоръжения, по КИД -2008. Машината 

представлява интегрирани три машини в една: кран, 

телехендлер и вишка, като е с висока степен на цифровизация и 

е оборудвана с дистанционно управление и с четири гуми, за 

работа в труднодостъпни и пресечени терени. Като 

специализирана машина, подлежи на регистрация в Контролно 

техническа инспекция. 

Благодарим за изразеното становище! 

С уважение: 

24.  27.07.2022г. Здравейте, 

Моля за следното разяснение: 

При изчисляване на коефициените от Техническата и финансова 

оценка, следва ли да се приеме стойност нула за коефициент, в 

чийто знаменател стойността е нула. Например, каква би била 

стойността на ""Коефициент на брутна добавена стойност за 

2019 г."" при нетни приходи от продажби за същата година (код 

15 100) с нулева стойност? 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 18, т.5. 

25.  28.07.2022г. Здравейте, 

ще кандидатстваме по процедурата и имаме следния въпрос: 

Към момента базата ни където извършваме цялата си дейност е 

под наем в гр. Плевен. Там плануваме да доставим и машините 

предвидени за закупуване по проекта. В т. 8.8 от формуляра ще 

попълним точния адрес.  

През следващата година имаме желание да закупим собствена 

база, където да се премести цялото ни производство.  

Ще бъде ли възможно да доставим закупеното оборудване на 

нов адрес по време на изпълнение на проекта или да го 

преместим след това?  

 

Спорен ден! 

Недопустими са изменения в договора за финансиране, които водят до: 

а) промяна в мястото на изпълнение на предложението от един регион по NUTS3 в друг 

регион NUTS3, в случаите на „регионална инвестиционна помощ“, когато  това ще 

доведе до несъответствие с изискванията за максимално допустим интензитет на 

помощта за съответния регион съгласно Условията за кандидатстване;  

б) Недопустими са изменения в договора за финансиране, които водят до промяна в 

мястото на изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция от една 

административна област в друга област, в случай че предложението за изпълнение на 

инвестиция е получило точки по критерий „Приоритизация съгласно Националната 

стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г.“ и тази промяна би довела 

до присъждането на по-малък брой точки по критерия. 

В случай че визираното в запитването изменение не попада в горепосочените 

категории, то би било допустимо при наличието на съдържателна обоснова от страна 

на крайния получател и след одобрение от страна на СНД на ПИТ. 

В тази връзка бихте могли да се запознаете с изискванията на чл. 8 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). 

26.  28.07.2022г. Здравейте! 

Моля за отговор на следния въпрос: 

Малко предприятие е с основен КИД в групата на Регионални 

приоритетни сектори и втори КИД в групата на 

Предвидено е бюджетът по процедурата да бъде разделен по групи приоритетни 

сектори на икономическа дейност (съгласно Националната стратегия за малките и 

средни предприятия 2021-2027 г. – НСМСП 2021-2027), като водещ е кодът на 

основна икономическа дейност на предприятието-кандидат, а не кодът на проекта 
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Високотехнологични  производства; Средно към 

високотехнологични производства и други производства. 

Проектът ще се изпълнява по втория КИД. 

Въпросът ми е как ще се извърши класирането след оценката на 

проектите? 

Дали предприятието ще бъде оценено и класирано по основния 

КИД и ще се бори за разпределяне на бюджет от 52 000 000 лв. 

или ще бъде оценено и класирано по втория КИД, по който ще 

изпълнява проекта, и ще се бори за разпределяне на бюджет от 

41 600 000 лв.? 

или кодът на допълнителната икономическа дейност на кандидата (при наличието на 

такъв). 

27.  28.07.2022г. Здравейте,  

Потребител на услугите на ОИЦ-Ловеч, който е 

микропредприятие - производител на мебели се интересува дали 

може да кандидатства по мярката BG-RRP-3.004 - Технологична 

модернизация, при следните обстоятелства:  - реализирани 

нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва 

финансови години - 202 000 лв, но за финансовата 2021 г. е с 

реализирани нетни приходи от продажби над 60 000 лв. 

Отговаря на всички други условия за допустимост.  

Предварително Ви благодарим за отговора 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 5. 

28.  28.07.2022г. Здравейте, 

Във връзка с провеждането на избор на изпълнител преди 

сключване на АДБФП - в ръководството за управление на 

проекти е описан случаят, при който е необходимо 

провеждането на процедура ""публична покана"", но не е 

описана процедурата при избор на изпълнител, при стойности на 

доставка под 273 812 лв. без ДДС. Какви са задълженията на 

крайния получател в този случай? 

Както е посочено в Условията за изпълнение по настоящата процедура, случаите, 

когато предвидената стойност за определяне на изпълнител с предмет „доставки или 

услуги“, в т.ч. съфинансирането от страна на крайния получател/кандидата за БФП, без 

данък върху добавената стойност, е по-ниска от 273 812 лв., към първичните 

платежни документи следва да се приложат поне 2 (две) съпоставими оферти, 
каталози, разпечатки от официални интернет страници на производители/доставчици 

или комбинация от посочените, съдържащи цена, 

характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на заложените в 

договора за финансиране. Крайните получатели/кандидатите за БФП прилагат и 

обосновка в свободен текст за направения избор на база на събраните оферти, каталози, 

разпечатки от официални интернет страници. 

29.  28.07.2022г. До сега фирмата ми е внасяла профили за рамки, сега искаме да 

ги прозвеждаме сами, за което ще трябва да се закупят машини, 

оборудване и софтуер. Фирмата ми отговаря на всички 

изисквания за допустимост на кандидатите с изключение на 

това, че кода по икономическа дейност не е С16, тъй като до 

момента не сме се занимавали с производство, а тепърва ще го 

стартираме. При това положение възможно ли е да се 

възползваме от средства за закупуване на машини, съоръжения, 

оборудване и специализиран софтуер за разширяване на 

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. 
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дейността или проектът ни ще бъде отхвърлен още не етап 

оценка на съответствието?  

Благодаря предварително за отговора 

30.  28.07.2022г. Здравейте, 

следва ли да се разбира от изброените варианти на плащане в 

Условията за изпълнение и в Приложение 15, че окончателното 

плащане е недопустимо и задължително трябва да се подават 

междинни отчети според изложения график до 5-то число на 

тримесечие или вместо тях да се вземе аванс? 

Предвид спецификата на процедурата относно периода на допустимост на разходите, 

считан от дата на подаване на проектното предложение, то представяне само на искане 

за окончателно плащане е допустимо. Това не Ви освобождава от ангажимента, описан 

в Условията за изпълнение, и касаещ представянето на Финансово технически отчет 

(ФТО)  4 пъти в годината, както следва: 

 - за дейности/разходи, извършени от крайния получател (КП) между 1 януари и 31 

март, срокът за представяне е най-късно до 5 април на текущата година; 

 - за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни, срокът за 

представяне е най-късно до 5 юли на текущата година; 

 - за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември, срокът за 

представяне е най-късно до 5 октомври на текущата година; 

 - за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата 

година, срокът за представяне е най-късно до 5 януари на следващата година. 

31.  28.07.2022г. Уважаеми Дами и Господа, 

Пишем Ви във връзка с процедура Технологична модернизация 

с няколко въпроса, както следва: 

1, За определяне типа на предприятието: Предприятието е с 2-ма  

съсобственици, от които единия е избран за Управител и които 

са равноправни (притежават точно по 50%), и решенията се 

вземат на общо събрание по Дружествен договор. Дружеството 

няма никакви връзки с други предприятия. При положение, че 

никой от двамата не притежава повече от 50%, търси ли се 

свързаност по физически лица, на кое от лицата и ако да – до 

каква степен? 

2. В Условията за кандидатстване е записано, че ограничението 

за БФП за средно предприятие е 700хил.лв. Означава ли, че 

стойността на проекта може да достигне до 1 400 000 лв. със 

самоучастието при грант от 50% 

3. В Условията за кандидатстване в т. 14.2. е отбелязано: 

„ВАЖНО: Разходите по подт. 2.2) не трябва да надвишават общо 

50 000 лева „ 

Какво се има предвид ОБЩО – дали за БФП, касаещи разходи за 

придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES 

системи   или до 50 000лв., заедно със самоучастието на 

кандидат-бенефициента. 

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

физически лица, които действат съвместно е необходимо кумулативно да са 

изпълнени две условия:  

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

5 от ЗМСП, което съгласно представената информация не е налице, тъй като двете 

физически лица не притежават повече от 50% от капитала на фирмата кандидат И 

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

съответен пазар или вертикално свързани пазари.  

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

заключи категорично наличието на право за упражняване на решаващо влияние, не 

може да се даде и категоричен отговор за наличието или липса на свързаност между 

двете предприятия.  

 

2. Както е посочено в т. 9 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура 

максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране за средно предприятие е 

700 000 лв., като при интензитет от 50% (приложим при условията на режим 

„регионална инвестиционна помощ“ за дейности, изпълнявани от средни предприятия 

извън ЮЗР (NUTS-2), както и на територията на София област и Област Благоевград) 

максималният размер на допустимите разходи може да бъде 1 400 000 лв. (състоящ се 

от 700 000 лв. безвъзмездно финансиране и 700 000 лв. собствено финансиране). 

В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за 

индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава: 
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И не на последно място моля да се изясни еднозначно, че това 

ограничение касае само 2.2) от допустимите разходи и по 2.1) 

няма такова ограничение. 

С уважение 

- за средни предприятия: 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от 

продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

 

3. В изречението „Разходите по подт. 2.2) не трябва да надвишават общо 50 000 лева“, 

както и навсякъде другаде, където се споменават „разходи“ се има предвид общата 

сума, включваща безвъзмездно финансиране и собствено финансиране. В допълнение, 

посоченото ограничение касае единствено разходите по подт. 2.2), а не и тези по подт. 

2.1). 

32.  28.07.2022г. Здравейте, 

 

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване, моля за 

разяснения по следните въпроси: 

1) В т. 2 от Формуляра за кандидатстване и по - точно в поле 

""Данни за действителни собственици"", кандидатите имат 

ангажимента да предоставят данни за действителни собственици 

на дружеството кандидат. От насоките става ясно, че това е 

задължително поле за попълване. Моля за разяснение, в случай 

че собственик е юридическо лице, а не физическо, то в графа 

""Собствено име на лицето, собственик на организацията"" и 

графа ""Фамилия на лицето, собственик на организацията"" 

какво следва да се напише? В случай, че собственик на 

кандидата е физическо лице, то следва ли да се посочва неговото 

ЕГН? 

2) По отношение на визуализацията по проектите, в Условията 

за изпълнение са посочени следните минимални изисквания за 

информация, комуникация и публичност: 

- публикуване на кратка информация на интернет страницата на 

крайния получател 

- поставяне на минимум един плакат с информация за проекта 

(поне размер А3) 

- упоменаване на финансовия принос във всички обяви и 

публикации, свързани с изпълнението на проекта 

- в случаите на закупуване на оборудване е необходимо да се 

поставят стикери върху всеки актив, закупен по проекта, 

включващи информация за финансовия принос чрез МВУ. 

Моля за разяснение, необходимо ли е в проектното предложение 

да бъде заложено конкретно изпълнението на тези минимални 

изисквания за информация, комуникация и публичност? 

3) В т. 3. План за изпълнение / Дейности по проекта от 

Формуляра за кандидатстване, кандидатите следва да разпишат 

1. Следва да имате предвид, че съгласно Директива (ЕС) 2015/849, чл. 3, т. 6) 

„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 тази връзка, в т. 2 от Формуляра за кандидатстване, поле „Данни за действителни 

собственици (Директива (ЕС) 2015/849, чл. 3, т. 6)“ следва да се посочат данните за 

физическото лице или лица, което в крайна сметка притежава или контролира дадено 

правно образувание, като пряко (в лично качество) или косвено (чрез друго/други 

образувания) притежава достатъчен процент от акциите или правата на глас или 

дяловото участие в това правно образувание, включително посредством държане на 

акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства. 

В този смисъл в поле "Данни за действителни собственици" следва да впишете 

физическото лице/физическите лица, които контролират/притежават юридическото 

лице собственик на кандидата, и съответно – данните (имена и ЕГН) на това лице/тези 

лица. 

 

2. Предвид обстоятелството, че разходите за визуализация не са сред допустимите за 

подкрепа по настоящата процедура, кандидатите не са задължени да включват 

информация за тях във Формуляра за кандидатстване. Посоченото не отменя 

ангажимента на кандидатите, в случай че стигнат до сключване на договор за 

финансиране, да спазват на етап изпълнение мерките за информиране и публичност 

съгласно описаното в т. 1.3 на Условията за изпълнение. 

Неспазването на правилата за визуализация може да доведе до непризнаване на част 

или на цялата стойност на извършените разходи. 

 

3. Следва да имате предвид, че е препоръчително кандидатите да спазват броя символи 

на съответните полета от Формуляра за кандидатстване.  

В случай че в рамките на проекта се предвижда закупуването на повече от един актив 

и броят символи е недостатъчен за представяне на необходимата информация е 

възможно отделен актив/и да бъдат обособени като отделна дейност в т. 3. „План за 
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дейностите по проекта по начин, от който да е видно как всеки 

отделен актив е свързан с цифровизация на производствените 

процеси и как същият (актив) ще доведе до разширяване 

производствения капацитет и/или разнообразяване на 

предлаганите продукти/услуги. За описанието на дейността 

имаме само 4000 символа, за начин на изпълнение до 3000, за 

резултат - 3000. 

В тази връзка, моля за разяснение дали е допустимо чрез бутон 

""Добави"" да се заредят повече от един ред, в който да бъдат 

описани изчерпателно и коректно изпълнението на една 

дейност? Може ли да се опише с пояснение ""Част 1"", ""Част 

2"" и т.н. в допълнително генерираните редове във Формуляра, 

изпълнението на една дейност? В случай, че е възможно 

описанието на една дейност в няколко реда, то в поле 

""Стойност"" всеки път ли посочваме общата стойност на 

разходите по дейността или се посочват само веднъж (например 

в ""Част1"")? 

 

Поздрави! 

изпълнение / Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване, чрез добавяне на 

поле/полета.  

Обръщаме внимание, че функционалностите на ИСУН 2020, раздел НПВУ, са 

надградени, вследствие на което поле „Стойност“ на т. 3 „План за изпълнение / 

Дейности по проекта“ автоматично се попълва от системата на база на посоченото от 

кандидатите в поле „Детайли“ за всеки един отделен разход на ниво 3 в т. 6 „Бюджет“ 

от Формуляра за кандидатстване, като не е възможно един разход да бъде обвързан с 

повече от една дейност.  

Също така, системата ще сигнализира за грешка, ако дадена дейност не е обвързана с 

нито един бюджетен ред. При разделянето на информацията относно дейността следва 

да подходите по начин, който да съобразява описаната специфика. 

Например, ако предвиждате да придобиете 4 вида актива може да ги разделите по 

следния начин: 

- Част 1 от Дейност „Придобиване на нови технологии с акцент върху 

цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на 

производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите 

продукти/услуги“ – включвате приложимата информация относно първите 2 вида 

актива и обвързвате съответните 2 бюджетни реда с тази дейност; 

- Част 2 от Дейност „Придобиване на нови технологии с акцент върху 

цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на 

производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите 

продукти/услуги“ – включвате приложимата информация относно вторите 2 вида 

актива и обвързвате съответните 2 бюджетни реда с тази дейност. 

33.  28.07.2022г. Здравейте, 

 

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване, моля за 

разяснения по следните въпроси:  

1) В Декларацията за държавни/минимални помощи 

(Приложение 3), кандидатите следва да посочат данните за 

получени държавни/минимални помощи. В тази връзка, моля за 

разяснение дали е необходимо да се посочват помощите 

получени по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за 

средни предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“? 

 

2) В условията за кандидатстване е посочено, че ""В случай че 

по настоящата процедура бъдат подадени предложения за 

изпълнение на инвестиция от няколко свързани предприятия, 

осъществяващи сходна дейност, договор за финансиране може 

да бъде сключен само с едно от тези предприятия. Под сходна 

1. По процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се 

предоставяше държавна помощ под формата на преки, безвъзмездни средства 

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

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

С оглед изложеното, помощите получени по процедура BG16RFOP002-2.077 е 

необходимо да се посочват в Таблица 1 на Приложение 3.1 към Декларацията за 

държавни/минимални помощи (Приложение 3 към Условията за кандидатстване). 

 

2. В случай че две или повече свързани предприятия, НЕ осъществяват сходна дейност 

– основната им икономическа дейност НЕ попада в рамките на същия тризначен цифров 

код (група) съгласно Класификация на икономическите дейности - КИД-2008 

(Приложение 9), каквато хипотеза сте описали в запитването си, то тези свързани 

предприятия биха били допустими кандидати по настоящата процедура при спазване 

на всички останали приложими изисквания и критерии. 
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дейност следва да се разбира основна икономическа дейност, 

попадаща в рамките на същия тризначен цифров код (група) 

съгласно Класификация на икономическите дейности - КИД-

2008 (Приложение 9)."". В тази връзка, имаме две предприятия, 

които са свързани съгласно чл. 4, ал. 4 - 8 от Закона за малките 

и средните предприятия. Предприятие А има код на основна 

икономическа дейност за 2021 г. - 62.09, а предприятие В - 28.49. 

В рамките на тази хипотеза, възможно ли е и двете дружества да 

кандидатстват и подпишат договор за финансиране, при 

условие, че основна им икономическа дейност, попада в рамките 

на различен тризначен цифров код (група)? 

 

3) Моля за разяснение, по-какъв начин трябва да бъде 

формулирана информацията за съответствието на 

предложението за изпълнение на инвестиция с принципа на 

„ненанасяне на значителни вреди“ и по-точно ""смекчаване на 

изменението на климата""? Има ли изисквания за конкретна 

формулировка; показатели, които трябва да бъдат посочени; 

конкретни резултати, които трябва да бъдат изпълнени и др. 

такива? 

 

4) По отношение на информацията за съответствието на 

предложението за изпълнение на инвестиция с принципа на 

„ненанасяне на значителни вреди“ и шестте екологични цели, 

моля за следното разяснение: 

За всеки актив по отделно ли трябва да бъде описано как 

изпълнява шестте екологични цели или може да се посочи 

обобщено, по какъв начин дейността по проекта отговаря на 

принципа на „ненанасяне на значителни вреди“? Допълнително, 

обръщам внимание, че може да има производства, които по 

никакъв начин нямат отношение към ""устойчиво използване и 

опазване на водните и морските ресурси"". В такъв случай, какво 

следва да се посочи във Формуляра за кандидатстване? 

 

5) Считали се за цифровизация на производствените процеси, 

закупуването на оборудване без ЦПУ, което ще бъде свързано 

към ERP с модул за проследяване на работните процеси? 

 

Поздрави! 

3. и 4. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 18, т. 4. 

 

5. Условията за кандидатстване не поставят изискване закупените активи да бъдат с 

ЦПУ. За да е допустим за финансиране всеки отделен придобит актив (ДМА или 

ДНА) следва да отговаря на всички условия за допустимост на разходите, съгласно 

Условията за кандидатстване, включително 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 във 

Формуляра за кандидатстване, удостоверяваща, че всеки отделен придобит актив (ДМА 

или ДНА) ще доведе до прилагането на информационно-комуникационни технологии 

(цифровизация) на производствените процеси, като представената в запитването 

информация не дава увереност, че това изискване би било изпълнено в описаната 

хипотеза, като разходите за машини, които не водят до цифровизация на 

производствените процеси не биха се считали за допустими по настоящата 

процедура. 

Окончателното решение относно допустимостта на даден разход ще бъде взето от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата специфична информация относно 

предложението за изпълнение на инвестиция. 

34.  28.07.2022г. Уважаеми госпожи и господа,  

 

1. Обръщаме внимание, че за да са допустими са финансиране следва всеки отделен 

придобит актив (ДМА или ДНА) да отговаря на всички условия за допустимост на 
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Моля за следните разяснения във връзка с Условията за 

кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична 

модернизация“:  

 

1. Придобиването на нови активи трябва да води задължително 

до цифровизацията на производствените процеси И 

„разширяване на производствения капацитет“ и/или 

„разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“, като 

липсата на достатъчно обоснована информация, която да дава 

увереност за спазването на посочените изисквания по 

отношение на ВСИЧКИ предвидени за придобиване активи, ще 

бъде основание за отхвърляне на съответното предложение за 

изпълнение на инвестиция. 

- В случай, че при оценката на проектите, е предоставена 

достатъчно информация, но се прецени , че тя не дава 

""увереност"", че някой от активите отговаря на изискванията, 

то тогава това ще доведе до отхвърляне на съответното проектно 

предложение или е основание за ""отхвърляне"" на конкретната 

инвестиция/разход? 

 

2. Допустимо ли е закупуване на транспортни средства машини 

и съоръжения, които се придвижват само на територията на 

предприятието или се използват за вътрешно технологичен 

транспорт, при условие, че не се придвижват по пътищата, 

конкретно като: мотокар / стакер / ръчна палетна количка / 

електрическа палетна количка?  

 

3. Допустимо ли е закупуване на универсални  

металообработващи машини (без ЦПУ)? 

 

4. Допустим разход ли е придобиване на ДМА, като ""матрици"" 

/ ""форми"" за производство на продукти? 

 

5. Допустим разход ли е придобиване на активи, 

представляващи хладилници / хладилни витрини, за съхранение 

на произведената готова продукция?  

 

6. Допустим разход ли е награждане на съществуваща ERP / 

CRM система, с нови модули или функционалности?  

 

Успешен ден,  

разходите, съгласно Условията за кандидатстване, включително задължително да води 

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

на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите 

продукти/услуги“. Съответно преценката по отношение на горепосоченото изискване 

ще се извършва по отношение на всеки отделен предвиден за придобиване актив (ДМА 

или ДНА). В случай че за всеки отделен актив не е представена обосновка по какъв 

начин ще доведе кумулативно до: А) цифровизацията на производствените процеси; И 

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

предлаганите продукти/услуги“, съответният разход (за съответния актив) ще бъде 

премахнат от бюджета служебно от Оценителната комисия. 

В случаите, когато Оценителната комисия премахне всички разходи от бюджета, 

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля. 

2. Моля, запознайте се с разясненията по Въпроси № 11 и № 17, т. 2. 

3. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 33, т. 5. 

4.  Допълнително, в Условията за кандидатстване изрично е посочено, че за да са 

допустими разходите по режим „регионална инвестиционна помощ“ 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. В случай че 

посочените от Вас матрици са част от новите машини, съоръжения и оборудване, то 

подобни разходи могат да бъдат подкрепени по настоящата процедура при спазване на 

всички останали критерии, изисквания и условия.  

В случаите когато посочените матрици представляват по-скоро добавяне на 

компоненти към съществуващи активи и при условие, че проектът ще се изпълнява при 

условията на 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“. 

Обръщаме внимание, че за да са допустими са финансиране следва всеки отделен 

придобит актив (ДМА или ДНА) да отговаря на всички условия за допустимост на 

разходите, съгласно Условията за кандидатстване, включително 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 във Формуляра за кандидатстване, удостоверяваща, че всеки отделен 

придобит актив (ДМА или ДНА) ще доведе до прилагането на информационно-
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комуникационни технологии (цифровизация) на производствените процеси, като 

представената в запитването информация не дава увереност, че това изискване би било 

изпълнено в описаната хипoтеза, като разходите за самостоятелни 

"матрици"/"форми" не биха се считали за допустими по настоящата процедура. 

5. В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на еднозначно 

и категорично становище. 

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

оборудване, представляващи дълготрайни материални активи. 

Условията за допустимост на дейността и разходите са подробно описани в т. 13 и т. 14 

от Условията за кандидатстване, като обръщаме внимание на следното: 

- За да са допустими 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. 

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

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

специфична информация относно предложението за изпълнение на инвестиция. 

6. 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 условията на режим „регионална 

инвестиционна помощ“, разходите  за  надграждане на съществуващи ERP системи, 

CRM системи и/или MOM/MES системи с нови модули 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 разходи надграждане на съществуващи ERP системи, 

CRM системи и/или MOM/MES системи с нови модули по режим „de minimis” същите 

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

заприходен като ДНА, както и са спазени всички останали условия за допустимост на 

разходите по настоящата процедура. 

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 
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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. 

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

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

необходима информация относно предложението за изпълнение на инвестиции. 

35.  28.07.2022г. Съгласно чл.3 и 4 от ЗМСП едно предприятие е микро, ако 

персоналът му е под 10 човека; малко, ако персоналът е от 10 до 

49 и средно, ако персоналът е от 50 до 250. Същевременно в 

електронния вариант на декларацията по чл.3 и 4 от ЗМСП е 

записано, цитирам  

"Със знак Х се отбелязват две от посочените клетки според 

данните на предприятието. Което и да е отбелязване на клетка с 

код A, определя предприятието като микропредприятие. Когато 

не е отбелязана клетка с код A, което и да е отбелязване на 

клетка с код B, определя предприятието като малко 

предприятие. В останалите случаи предприятието е средно 

предприятие." 

 В  случай, че предприятието има персонал между 10 и 49 човека, 

но годишен оборот или стойност на активите са под 3 900 000 

лв., според горното обяснение трябва да се определи като 

микропредприятие. Аналогичен е случаят на предприятие с 

повече от 50 човека персонал, но оборотът или активите са под 

19 500 000 според обяснението трябва да се определи като малко 

предприятие. Така направеното пояснение противоречи на чл.3 

и 4 от ЗМСП. Моля да дадете точни и ясни указания как да 

определим вида на предприятието, изхождайки от горното 

противоречие. 

СНД на ПИТ извърши преглед и не установи разминаване между Декларацията за 

обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия 

(Приложение 4) и въведената в т. „Е-Декларации“ от Формуляра за кандидатстване 

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия. Визираното в запитването упътване фигурира и при двата формата, за 

което прилагаме следните скрийншиотове: 

Приложение 4: 

 

т. „Е-Декларации“ на Формуляра за кандидатстване: 
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Допълнително, съгласно ЗМСП критериите за определяне на вида предприятие са два: 

средносписъчен брой на персонала и финансов критерий (т.е. годишен оборот и/или 

стойност на активите). Необходимо е предприятието да отговаря едновременно и на 

двата критерия, за да може да се ползва със статус на МСП. От своя страна, 

финансовият критерий съдържа два алтернативни подкритерия: годишен оборот и 

стойност на активите. Достатъчно е поне единият от двата финансови подкритерия да 

бъде изпълнен заедно с критерия за средносписъчен брой на персонала, за да може 

предприятието да бъде квалифицирано като МСП. 

36.  28.07.2022г. Здравейте,  

производител сме на оборудване и един от задължителните ни 

производствени етапи включва разкрой на листов материал. Тъй 

като нямаме подходяща машина за това, този производствен 

етап се изпълнява за нас от външен изпълнител. За да 

оптимизираме процеса си, да го цифровизираме и да увеличим 

производствения си капацитет искаме да закупим машина, с 

която сами да правим разкроя.  

Допустимо ли е това по процедурата, предвид, че до момента 

този етап е изпълняван от външна фирма? 

Лек ден! 

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

критерии по процедурата. 

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

оборудване, представляващи дълготрайни материални активи. 

Условията за допустимост на дейността и разходите са подробно описани в т. 13 и т. 14 

от Условията за кандидатстване, като обръщаме внимание на следното: 

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

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

цифровизацията на производствените процеси; И Б) „разширяване на производствения 

капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

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

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

необходима информация относно предложението за изпълнение на инвестиции. 

37.  28.07.2022г. Здравейте, 

 

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.  
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фирмата ни оперира изцяло в сектора на производството. КИД 

на основната ни дейност през години е както следва: 

 2020- С 28 - 66%; и код 46 - 34%. 

За 2021 г, приходите ни са както следва: КИД 46 (Търговия) - 

51% и КИД 28 (произоводство на машини) - 49%.  

Покриваме критериите за допустимост съгласно Условията за 

кандидатстване, само с приходите регистрирани по КИД 28 - 

Производство на машини (минимални нетни приходи от 

продажби за последните 3 години, за приходи през 2021, както и 

средни приходи от трите години само от произовдствена 

дейност). 

Може ли за Вашето категорично мнение, дали при подобни 

условия - след като фирмата развива произовдствена дейност и 

само в последната година, приходите от търговия са малко по-

високи поради икономическата обстановка и покриваме всички 

условия за допустимост по отношение на финансовите 

изисквания, само с приходи от произовдствена дейност - 

фирмата ни да се счита за допустим кандидат?  

 

Благодаря предварително за Вашия отговор. 

Видно от предоставена в запитването информация, предприятието не е допустим 

кандидат по настоящата процедура, тъй като не отговаря на критерий за допустимост 

на кандидатите № 6 - да развиват своята основна икономическа дейност в определените 

национални и регионални приоритетни сектори съгласно НСМСП 2021-2027, тъй като 

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

предоставени от НСИ, за 2021 г. 

 

 

38.  28.07.2022г. Здравейте ,  

 тук имам един  въпрос , по програмата са посочени допустимите 

икономически дейности по кода на КИД , но веднага ми изкара 

един въпрос на мен ! 

 

Примерно един от секторите , който е позволен е  

C16 ""Производство на дървен материал и изделия от дървен 

материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама 

и материали за плетене "", но под него нали има други дейности 

, като номерация  16.1 , 16.2 и т.н. тези икономически дейности 

влизат в ли в допустимостта или трябва да е точно  C16 ?  

 

С уважение  

В Условията за кандидатстване е посочено, че критериите за недопустимост се прилагат 

кумулативно с критериите за допустимост, изрично посочени в т. 11.1 от Условията за 

кандидатстване.  

В конкретния случай – въпреки че определените национални и регионални 

приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни 

предприятия 2021-2027 г. включват C16 „Производство на дървен материал и изделия 

от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали 

за плетене, производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за 

плетене“, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са 

недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни 

отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код 

С16.29). Недопустим за подкрепа е и код С16.10 „Разкрояване, рендосване и 

импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на 

несглобени дървени паркетни дъски. 

39.  28.07.2022г. Въз основа на критерия за недопустимост "...Недопустим за 

подкрепа е и код С16.10 „Разкрояване, рендосване и 

импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение 

на производството на несглобени дървени паркетни дъски", ще 

бъде ли допустимо предприятие, което има код на основна 

дейност 16.10, но основната част от производството му е 

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 не могат да 
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несглобени дървени паркетни дъски? Ако да - какви документи 

ще се изискват за доказване на това обстоятелство и на кой етап 

ще бъде необходимо да се представят? 

получават кандидати, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка 

и/или маркетинг на горски продукти. 

ВАЖНО: С оглед на горното ограничение и във връзка с код С 16 „Производство на 

дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на 

изделия от слама и материали за плетене“ от КИД-2008 на НСИ, следва да се има 

предвид, че производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за 

плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са 

недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни 

отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код 

С16.29). Недопустим за подкрепа е и код С16.10 „Разкрояване, рендосване и 

импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на 

несглобени дървени паркетни дъски.  

Предприятията, които произвеждат несглобени дървени паркетни дъски, (които са част 

от код С16.10 и не са сред изрично посочените като недопустими), са допустими 

кандидати при спазване на всички останали приложими критерии и изисквания по 

настоящата процедура.  

Тези кандидати следва да опишат във Формуляра за кандидатстване или да приложат 

към него разяснения в свободен текст относно производствена дейност, за която се 

кандидатства за подкрепа, както и финалните продукти, които се произвеждат от тази 

дейност, подписано на хартиен носител от лице официален представляващ на 

кандидата и вписан в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ и прикачено в 

ИСУН2020, раздел НПВУ, или подписано с КЕП от лице официален представляващ на 

кандидата и вписан в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ и прикачено в 

ИСУН2020, раздел НПВУ. 

Обръщаме внимание, че съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: „В 

случай че в резултат на извършването на даден разход ще бъдат осъществени 

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

(съгласно т. 13.2 от Условията за кандидатстване) или дейност, която се осъществява в 

недопустими сектори съгласно т. 11.2 на Условията за кандидатстване, то този разход 

ще бъде изцяло премахнат от бюджета на съответното предложение за изпълнение на 

инвестиция.“ В тази връзка, ако кандидатът упражнява едновременно дейност в 

допустими сектори и в недопустими сектори по настоящата процедура, средства по 

тази процедура се предоставят само за дейностите в допустимите сектори, като 

кандидатът (крайният получател) следва да води отделна счетоводна отчетност по 

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

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

сектори да не се ползват от безвъзмездно финансиране, предоставено по настоящата 

процедура. В случай на заявена помощ едновременно за допустим и недопустим сектор, 
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в бюджета на предложението ще бъде извършена служебна корекция за премахване на 

разходите за дейностите в недопустимия сектор. 

Следва да имате предвид, че по всяко време, СНД на ПИТ може да извърши 

документална проверка на декларираните от кандидатите данни и/или да изиска 

допълнителна информация или разяснения от тях. 

 

40.  29.07.2022г. Уважаеми дами и господа, 

В връзка с обявена процедура чрез подбор на предложения за 

изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 

„Технологична модернизация“ бихме искали да Ви зададем 

следните въпроси: 

1. В Условията за кандидатстване, раздел 14.2. Допустими 

разходи е посочено, че допустими по процедурата са разходи за 

придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES 

системи. 

В случай че кандидат вече има внедрена MOM система, 

допустимо ли е в настоящата процедура  да кандидатства само 

за внедряването на допълнителен модул към съществуващата 

вече МОМ система?" 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 34, т. 6. 

41.  29.07.2022г. Здравейте, във връзка с условията за допустимост, отнасящи се 

до националните и регионалния приоритетни сектори, имам 

следния въпрос: допустимо ли е участието на предприятие, 

осъществяващо дейност в код на икономическа дейност, 

допустим по регионалните сектори, но не и в региона, където 

предприятието ще реализира проекта? По-конкретно, 

предприятието-кандидат осъществява дейност в код C31 – 

производство на мебели, който според насоките е допустим като 

регионален приоритетен сектор, но не е сред посочените 

приоритетни сектори за Югозападен регион за планиране, 

където предприятието е регистрирано и ще изпълнява проекта. 

Би ли довело това обстоятелство до отхвърляне на проектното 

предложение като недопустимо? Благодаря предварително. 

Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по 

настоящата процедура са кандидати, които развиват своята основна икономическа 

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно 

Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-

2027), като в същата подточка 6) са изчерпателно изброени и съответните допустими 

кодове. 

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

кандидат с основна икономическа дейност, попадаща в код по КИД-2008 на НСИ - С31 

„Производство на мебели“, е допустим по процедурата, при спазване и на всички 

останали приложими изисквания и критерии на Условията за кандидатстване. 

В случай че кодът на основната икономическа дейност на предприятието-кандидат или 

кодът на предложението за изпълнение на инвестиция НЕ са сред секторите на 

регионална специализация за съответната административна област (изброени в 

Приложение 13 „Регионална специализация съгласно НСМСП 2021-2027“), то 

предложението за изпълнение на инвестиция няма да получи точки по критерий № 8 

„Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 

2021-2027 г.“ от техническата и финансова оценка. 

 

42.  29.07.2022г. Здравейте, 

 

1) и 2) В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна 

помощ“, допустими за подкрепа са само предложения за изпълнение на инвестиция, 
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Предметът ни на дейност е производство на разнообразни 

изделия от бетон. Имаме следния въпрос във връзка с текущо 

отворената процедура за кандидатстване с проекти BG-RRP-

3.004 „Технологична модернизация“ по НПВУ:  

 

1) Бихме желали по проекта да закупим допълнителна 

окомплектовка, с която да преустроим съществуващи 

повдигателни съоръжения (козлови и мостови кранове), които в 

момента се управляват от оператори (кранисти). 

Окомплектовката представлява наземно радиоуправление, 

предназначено за дистанционното управление на крановете от 

пода/наземно, заедно със софтуер, с помощта на който ще следи 

дейността на крана в реално време. Крановете са основен 

производствен актив за дейността си, доколкото чрез тях се 

извършват основни манипулации с обектите на производство в 

различните етапи на процеса. 

 

2) Към съществуваща и внедрена в производство 

кофражна маса, предназначена за производството на кофражни 

изделия от бетон, бихме желали да закупим допълнителна 

механична окомплектовка, състояща се от магнити за кофражни 

форми и лайсни. Лайсните се поставят по ръба на кофражната 

форма, за да предпазят от изтичане на бетоновата смес и за 

естетично оформяне на произведеното изделие. Магнитите се 

поставят, за да укрепят кофражната форма по размера на 

отливане на изделието. С една кофражна маса и допълнителната 

окомплектовка към нея (магнити и лайсни) могат да се изработят 

различни бетонови изделия по размер и форма.  

 

Биха ли били допустими за финансиране по процедурата 

посочените видове инвестиции съществуващо производствено 

оборудване? 

 

Благодарим Ви предварително за изразеното становище!  

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 условията на режим „регионална 

инвестиционна помощ“, разходите  за допълнителна окомплетовка 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 разходи за допълнителна окомплетовка по режим „de 

minimis” същите биха се считали за допустими, при условие че отговарят на всички 

приложими изисквания и критерии. 

Обръщаме внимание, че за да са допустими са финансиране следва всеки отделен 

придобит актив (ДМА или ДНА) да отговаря на всички условия за допустимост на 

разходите, съгласно Условията за кандидатстване, включително 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 във Формуляра за кандидатстване, удостоверяваща, че всеки отделен 

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

комуникационни технологии (цифровизация) на производствените процеси. 

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. 

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

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

необходима информация относно предложението за изпълнение на инвестиции. 

43.  29.07.2022г. Здравейте,  

 

във връзка с кандидатстване по обявената процедура искам да 

попитам допустим разход ли е закупуването на ротиращ 

телескопичен повдигач и колесен багер с челен товарач, при 

условие, че и двете машини ще се движат само на територията 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпроси № 11 и № 17, т. 2. 
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на производственото предприятие. И двете машини не подлежат 

на регистрация в КАТ.  

 

Благодаря предварително! 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


