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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 04.08.2022 г. 

2 25.07.2022г. Имам следните въпроси: 

1) КИД на компанията е M71 Архитектурни и инженерни 

дейности; технически изпитвания и анализи. Освен специализиран 

софтуер бих искал да заложа в бюджета на проекта и разходи за 

закупуване на съвместимо компютърно оборудване (работни 

станции), което е производствен актив за архитектурното студио, 

тъй като се ползва за проектиране, а не за административни цели. 

Моля да потвърдите дали в този контекст, компютърното 

оборудване ще се счита за допустим разход. 

 

2) В насоките за кандидатстване е указано, че са недопустими 

разходи за патенти, лицензи, ноу - хау или друга интелектуална 

собственост. Тъй като голяма част от специализираните софтуери 

се продават чрез лицензи за период от 1, 2, 3 и т.н. години, как да 

подходим при търсене на оферти от доставчиците, така че разходът 

да се счита за допустим. 

1) 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“. 

Отговорност на кандидата е да представи и аргументира нужната информация, 

свързана с преценка допустимостта на даден актив. 

Съгласно представената информация, разходи за закупуване на компютърно 

оборудване (работни станции), което представлява производствен актив, при 

условие, че са спазени всички останали условия за допустимост на разходите, биха 

се считали за допустими по процедурата. 

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

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

специфична информация относно предложението за изпълнение на инвестиция. 

 

2) Както е посочено в т. 14.3 от Условията за кандидатстване, разходите за патенти, 

лицензи, ноу - хау или друга интелектуална собственост са недопустими. 

Под „лицензи“, посочени като недопустим разход в т. 14.3 на Условията за 

кандидатстване, СНД разбира „лицензионен договор“ съгласно определението и 

формата, посочени в чл. 587 от Търговския закон. 

Допустими по процедурата са разходи за придобиване на софтуер, представляващ 

дълготраен нематериален актив, и включващ: разходи за придобиване на 

специализиран софтуер; и/или разходи за придобиване на ERP системи, CRM 

системи и/или MOM/MES системи до 50 000 лева. 

При условие че запитването Ви касае придобиване на допустим по процедурата 

софтуер (включително чрез лиценз), посоченото е допустимо, в случай че е спазено 
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изискването разходът да е заприходен като ДНА, както и са спазени всички останали 

условия за допустимост на разходите по настоящата процедура. 

Обръщаме внимание, че 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. 

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. 

3 25.07.2022г. Здравейте, 

Имам следните въпроси: 

1. Във връзка с критерия за оценка "Участие на кандидата в 

процедури по ОПИК", ще се считат ли за такива договори по 

програма "Ваучерна схема за предоставяне на услуги за 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на 

микро, малки и средни предприятия (МСП)", както и участието в 

изложение и търговски мисии, отново финансирани от ИАНМСП? 

 

2. Кандидатът е с код на икономическа дейност М71, като основно 

се занимава с проектиране на фасади. Чрез проекта желае да 

започне да произвежда дограма и други детайли необходими за 

фасадите, които проектират. Ще се възприеме ли това като 

диверсификация? И също така относно изискването за 

надвишаване с 200% на новия актив спрямо повторно 

използваните, при положение, че кандидатът няма собствена 

сграда и друго производствено оборудване, то тогава следва ли да 

се попълва приложение 3.3. 

Благодаря! 

1. При оценката по критерий № 9 „Участие на кандидата в процедури по ОПИК“ на 

техническа и финансова оценка извън обхвата (т.е. няма да бъдат вземани предвид) 

е процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за 

информационни и комуникационни технологии“, както и участията на кандидата на 

международни панаири, изложби, конференции, търговски мисии, бизнес форуми, 

контактни борси, двустранни срещи и др., в страната и в чужбина, финансирани от 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

(ИАНМСП). Конкретно изброяване на процедурите, финансирани със средства по 

ОПИК, които са извън обхвата на критерий 9 „Участие на кандидата в процедури по 

ОПИК", е направено в текст под него в Приложение 6 „Критерии и методика за 

оценка на предложения за изпълнение на инвестиции“ към Условията за 

кандидатстване. 

Данните относно оценката по критерия ще бъдат проследявани към крайния срок за 

кандидатстване по процедурата (21.09.2022 г.). 

 

2. Съгласно посоченото в т. 11.1 от Условията за кандидатстване, две от условията 

за допустимост на кандидатите по процедурата са кодът на основната им 

икономическа дейност и кодът на икономическата дейност, за която се кандидатства, 

да попадат в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно 

НСМСП 2021-2027. 

Също така, в случаите, когато кандидатът е избрал приложим режим „регионална 

инвестиционна помощ”, съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на 

Комисията от 17 юни 2014, и инвестицията, за която кандидатства, представлява 
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диверсификация на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били 

произвеждани до момента в стопанския обект, същият следва да попълни „Справка 

относно активите, които ще бъдат използвани при производството на нов продукт“ 

(Приложение 3.3 към Условията за кандидатстване). 

Моля, запознайте се с Указанията за попълване на Справката относно активите, 

които ще бъдат използвани при производството на нов продукт (Приложение 3.3.А 

към Условията за кандидатстване). 

В случай че нито един от активите, които се използват за производството на 

съществуващи продукти, няма да бъдат използвани и за производството на новия 

продукт, следва в точка 3 от Справката кандидатът да представи кратка информация 

за всички активи, с които кандидата разполага, както и обосновка защо тези активи 

не могат да се използват за производството на новия продукт, респективно - не са 

включени в таблиците по т. 1 и т. 2 от Справката. 

4 25.07.2022г. Съгласно насоките за кандидатстване: 

т. 14.2 Допустими разходи: 

„Дълготрайните активи, придобити със средства по предложението 

за изпълнение на инвестиция, следва да бъдат използвани 

единствено в стопанския обект, който получава помощта…“  

т. 14.3 Недопустими разходи: 

Недопустими по процедурата са следните видове разходи: … 

разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и 

съоръжения; 

и съгласно Приложение 12: 

За целите на настоящата процедура не представляват 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. 

Основната дейност на фирмата е с КИД 61.10 Далекосъобщителна 

дейност чрез фиксирани мрежи – за да изпълнява дейността си, 

част от работата на дружеството се състои в прокопаване на канали 

за полагане на оптичните кабели към крайните клиенти. Тази 

работа не представлява отделна дейност, а е част от основната 

дейност на дружеството и необходимо условие за изпълнението ѝ, 

от гледна точка на изграждане на необходимата инфраструктура за 

цифровизация на процесите и осигуряване на услугите за крайните 

Както е посочено в т. 14.3 от Условията за кандидатстване, разходите за закупуване 

или наемане на транспортни средства и съоръжения (съгласно дефиницията, 

представена в Приложение 12) са недопустими, като за целите на настоящата 

процедура не представляват 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. 

Допълнително, 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. 

Обръщаме внимание, че съгласно КИД-2008 на НСИ обхвата на код 61.10 

„Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи“ включва експлоатация, 

поддържане или предоставяне на достъп до съоръжения за пренос на глас, данни, 

текст, звук и изображение чрез използване на фиксирана далекосъобщителна 

инфраструктура, предназначена за осъществяване на обществени електронни 

съобщения, и др. Изграждането на съоръжения за преносни и разпределителни 

електрически и далекосъобщителни мрежи и др., попада в обхвата на код 42.22 

„Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни 
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потребители. В тази връзка и на база цитираните по-горе 

извлечения от насоките за кандидатстване имаме следния въпрос: 

- Допустимо ли е закупуването на мини верижен багер 

(който не може самостоятелно да се придвижва по пътната мрежа 

и не представлява транспортно средство в този смисъл), предвид 

факта че той би се ползвал за прокопаване на канали за полагане на 

кабели, собственост на фирмата, но основно върху терени, 

собственост на общината? 

мрежи“, който не е сред допустимите за подкрепа кодове на икономическа дейност, 

съгласно определените национални и регионални приоритетни сектори в НСМСП 

2021-2027, посочени в т. 11.1 от Условията за кандидатстване. 

В случаите, когато даден актив не представлява транспортно средство (съгласно 

дефиницията, представена в Приложение 12), а машина, съоръжение или 

оборудване, следва във Формуляра за кандидатстване да е представена информация 

как кандидатът ще осигури съблюдаването на изискването закупените 

машини/съоръжения/оборудване да се ползват само за вътрешно технологичен 

превоз, както и обосновка, че чрез новопридобития актив ще се осъществява дейност, 

която е в рамките на икономическата дейност, за която се кандидатства. 

Във връзка с посоченото, и видно от представената в питането Ви информация, че 

активът няма да се използва за вътрешно технологичен транспорт, както и че чрез 

него ще се осъществява дейност, която не е сред допустимите за подкрепа дейности 

съгласно Условията за кандидатстване, подобен тип инвестиции са недопустими по 

процедурата. 

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. 

5 25.07.2022г. К… АД с ЕИК … е производствено предприятие с 26 годишна 

история,което беше принудено да прекрати дейността си през 

ковид пандемията.В момента сме в процес на оборудване и 

модернизиране на машините и съоръженията ни за организиране и 

стартиране на ново производства (добив на етерични 

масла),нуждаем се от финансова подкрепа,тъй като 2020 и 2021г не 

сме работили и нямаме приходи.поради тази причина и не сме 

имали големи обороти,като за 2019г са ни значителни Има ли 

възможност да се направи компромис с критерия за 

оборотите,който се явява пречка да получат финансиране 

предприятията,които последните две години са били в 

принудителен престой. 

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. 

 

6 25.07.2022г. Здравейте,  

Моля за разяснение по следния казус: 

Препдриятие Х има Основна икономическа дейност, попадаща в 

група J63 - Информационни услуги. Инвестицията по текущата 

програма би била в нови компютърни конфигурации, чрез които да 

Условията за кандидатстване не поставят изискване производствените процеси, за 

които се придобиват активи (ДМА или ДНА), да не са цифровизирани преди 

настоящата инвестиция. Нивото на цифровизация в едно предприятие зависи и от 

спецификата на дейността му. 

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

оборудване, представляващи дълготрайни материални активи. 
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се произвеждат различни програмни кодове, софтуери и други 

дигитални продукти при повишен капацитет. 

Въпросът е ще бъдат ли приети тези активи за допустими - т.е. ще 

отговарят ли на условието за "цифровизация на производствения 

процес", след като и преди закупуването им процесът е бил 

дигитален, предвид естеството на работа на компанията? 

Благодаря предварително. 

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“. 

В тази връзка, отговорност на кандидата е да представи и аргументира нужната 

информация, свързана с преценка допустимостта на даден актив. 

Съгласно представената информация, разходи за закупуване на нови компютърни 

конфигурации, при условие, че са спазени всички останали условия за допустимост 

на разходите, биха се считали за допустими по процедурата. 

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 проектното предложение. 

 

7 25.07.2022г. Здравейте,  

 

Mоля за разяснение дали при съблюдаване за спазване на принципа 

за „ненанасяне на значителни вреди“ ще се съблюдава цялостната 

дейност на кандидата или закупеното оборудване по проекта (дали 

новозакупеното оборудване НЕ води до значителни вреди за  

шестте екологични цели). 

 

Лек ден! 

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“. 

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

12 и Приложение 14 към Условията за кандидатстване. 

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

на значителни вреди“, по настоящата процедура няма да се подкрепят: 

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. 

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 
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подлежат на контрол, който да удостовери съответствието на подкрепените дейности 

с тях. 

8 25.07.2022г. Уважаеми Госпожи/Господа, 

 

Във връзка с обявена на 22.07.2022 г. за процедура „Технологична 

модернизация“, бихме искали да дадете разяснения по следните 

въпроси: 

1. В Условията за кандидатстване Раздел 14.2. Допустими 

разходи, т. 2 е посочено следното: 

„2) Разходи за придобиване на софтуер, представляващ дълготраен 

нематериален актив, включващи: 

2.1) разходи за придобиване на специализиран софтуер; 

2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или 

MOM/MES системи.“, 

а като Недопустими разходи в Раздел 14.3 е записано, че 

„Недопустими по процедурата са следните видове разходи:….  

• разходи за патенти, лицензи, ноу - хау или друга 

интелектуална собственост; 

• разходи за базирани на ИКТ системи и приложения за 

управление на бизнес процесите в предприятията, с изключение на 

ERP системи, CRM системи и MOM/MES системи;…“ 

Същевременно,  

-за създаването на авторско произведение в областта на 

„Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и 

анализи“, се използва лицензиран софтуер, който обикновено се 

закупува/придобива за период от 1 или 3 години. Такива софтуерни 

продукти са например AutoCAD, 3DS Макс и др. Всеизвестен факт 

е, че дори и компании, чиито основно приложение за проектиране 

не е на Autodesk, задължително притежават поне няколко лиценза 

на AutoCAD, за да обработват своите DWG файлове. 

Следователно, компаниите в този сектор не биха могли да 

осъществяват предмета си на дейност без закупуването на лицензи 

за AutoCAD, например; 

-За използването на специализиран софтуер, ERP системи, CRM 

системи и/или MOM/MES системи е необходим лиценз, без който 

те на практика не могат да функционират пълноценно. Например 

внедрените ERP, CRM или MOM/MES системи изискват 

Виж отговор на въпрос 2, точка 2). 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО 

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

 

7 
 

№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

лицензионен режим за поддръжка на част от функционалностите 

им. На практика закупуването на система за управление на бизнес 

процесите без лиценз не би удовлетворило потребността от 

използването на такава. 

Във връзка с горните уточнения имаме следния въпрос: 

Допустим разход по настоящата процедура ли е придобиването на 

лиценз, в смисъла на лиценз са софтуер, без който съответния 

софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, не би 

могъл да функционира? 

 

БлагоДаря предварително за отделеното време! 

С уважение, 

Е. Л. 

 


