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Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 11.08.2022 г. 

44.  01.08.2022г. Здравейте! 

Предприятието-кандидат развива своята икономическа 

дейност в код 62 по КИД-2008. В тази връзка моля разяснение 

дали по процедурата е допустимо закупуването на хардуер. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 2, т. 1) и № 6. 

45.  01.08.2022г. Моля за отговор по следните въпроси във връзка с условията за 

кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична 

модернизация“: 

 

1) В условията за кандидатстване, т. 14.2. Допустими разходи е 

записано, че сред допустимите разходи са „разходи за 

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

системи“. В точка 14.3. Недопустими разходи е записано, че 

недопустими разходи по настоящата процедура са: „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“. ERP система е 

съкращение от английски език: “enterprise resource planning” – 

планиране на ресурсите на предприятието и се дефинира като 

„Планирането на ресурсите на предприятието (ERP) се отнася 

до вид софтуер, който организациите използват за управление 

на ежедневните бизнес процеси/дейности като производство, 

продажби, счетоводство, доставки, управление на проекти, 

управление на риска и съответствие и операции по веригата за 

доставки.“     

Моля, очертайте ясно и подробно какви са разликите между 

„системи и приложения за управление на бизнес процесите в 

предприятията“ и “ERP системи”.  

 

2) Допустим ли е код 10.89 Производство на други хранителни 

продукти, некласифицирани другаде в случай на предприятие 

произвеждащо пчелен мед, т.е. преработка и/или маркетинг на 

селскостопански продукт в селскостопански продукт от 

Приложение № I от Договора за създаване на европейската 

общност (Приложение 8)?  

1. Както е посочено в Условията за кандидатстване недопустими за подкрепа са 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. 

Съответно всички останали базирани на ИКТ системи и приложения за управление на 

бизнес процесите в предприятията, които не представляват ERP системи, CRM системи 

и MOM/MES системи, са недопустими за финансиране.  

Преценката по отношение на допустимостта на даден разход ще извършва на база на 

предоставената информация в предложенията за изпълнение на инвестиция от страна на 

кандидатите. В тази връзка, 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 необходима 

информация относно предложението за изпълнение на инвестиции. 

 

2. Следва да имате предвид, че съгласно КИД 2008 (Приложение 9)  производството на 

пчелен мед, восък и други пчелни продукти е част от код „01.49 Отглеждане на други 

животни“. Посоченият код не е сред определените национални и регионални 

приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 

(НСМСП) 2021-2027 г. съответно не е допустим за подкрепа по настоящата 

процедура. 

Обръщаме внимание, че съгласно КИД 2008 в рамките на код 10.89 „Производство на 

други хранителни продукти, некласифицирани другаде“ се включва производството на 

заместителите на мед. 

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-
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Благодаря, 

Поздрави 

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

съгласно условията. 

Също така, искаме да уточним, 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, 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. 

46.  01.08.2022г. Здравейте, интересува ме дали по настоящата процедура  е 

допустим кандидат със седалище и адрес на управление в 

Югозападен район на планиране с код на основна 

икономическа дейност по КИД-2008  - 62, който планира да 

разкрие нов стопански обект в Северозападен район на 

планиране чрез дейности по проекта  със същия код на 

икономическа дейност. Отговаря ли такъв кандидат и проект на 

изискванията за национална и регионална приоритизация на 

проекти или всеки кандидат следва да реализира проект само в 

населеното място по седалище и адрес на управление? 

Условията за кандидатстване не поставят изискване кандидатите да реализират 

предложенията си за изпълнение на инвестиции само в населеното място по седалище и 

адрес на управление. 

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

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

отношение на условията за кандидатстване и не могат да съдържат становище относно 

качеството на предложението за изпълнение на инвестиция. 

Допустимите кандидати по процедурата следва да отговарят на редица критерии, 

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

Обръщаме внимание, че допустимите кандидати трябва да развиват своята основна 

икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори 

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

(НСМСП 2021-2027), както и да са заявили подкрепа за код на икономическа дейност, 

попадащ в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно 
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НСМСП 2021-2027, които включват и посочения в запитването код J62 „Дейности в 

областта на информационните технологии“. 

В случай че в запитването си визирате критерий за техническа и финансова оценка № 8 

„Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 

2021-2027 г.“, следва да имате предвид, че ако 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 

критерия от техническата и финансова оценка, но въпреки това би било допустимо за 

подкрепа при спазване на всички останали приложими изисквания и критерии за 

допустимост. 

47.  01.08.2022г. Здравейте, 

 

би ли могло инсталацията на дадена поточна производствена 

линия да се извърши от друг оферент/доставчик/, различен от 

този доставящ оборудването и да остане извън заявените 

разходи за финансиране по програмата? Оферират ни 

специфична и цифровизирана поточна линия от фирма в ЕС, за 

която обаче инсталацията на място при евентуално изпълнение 

на проекта със същата фирма би представлявало много по-

висока сума от инсталацията от българска фирма. Дали при 

провеждане на публична покана можем да заложим само 

доставка на линията без нейната инсталация, която ще 

извършим за своя сметка и в срока за изпълнение на проекта? 

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. 

Горепосоченото не отменя задължението на крайните получатели относно всяко 

придобито оборудване (актив), че същото в края на проекта следва да бъде реално 

доставено на мястото на изпълнение на проекта, инсталирано, тествано и пуснато в 

експлоатация, да се използва в производствения процес за целите на инвестицията. 

Оборудването трябва да отговаря на техническите спецификации, предвидени по 

договора за финансиране и на договорите за доставки. 

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. 

48.  01.08.2022г. Счетоводна къща сме.  Наши клиенти  се  интересуват от  

кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004  „Технологична 

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

настоящата процедура са единствено кандидати, които развиват своята основна 

икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори 
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модернизация“, поради  което моля за разяснения по следните 

въпроси:   

            1.  Фирма има  три кода  на икономическа дейност.   

Допустимият код   по настоящата  процедура е  43 %,  а другите 

два /недопустими/ са  съответно  47% и  10%.   Търси се  

подкрепа по  допустимия код.   Допустим кандидат  ли е 

фирмата по „Технологична модернизация“? 

            2. Може ли  по процедура BG-RRP-3.004  „Технологична 

модернизация“  да се финансира закупуване на компютри, 

сървър, UPS  и CRM за фирма с основен код на икономическа 

дейност  62.09  „Други дейности в областта на 

информационните технологии“ /допустим код/,   които  ще 

служат за основната дейност на предприятието, а не са за 

административни нужди. 

            3. В условията към процедура BG-RRP-3.004 

„Технологична модернизация“ са изброени като  списък  

регионалните приоритетни сектори.  Към пакета документи  за  

информация по процедурата фигурира регионалната 

специализация /Приложение № 13/. В резултат на съпоставката 

на двата списъка  става ясно, че  някои  от кодовете, които са 

включени списъка на регионалните приоритетни сектори 

изобщо не фигурират  в   тези, които са включени  в  

Приложение № 13 /например  КИД   С18 и С32/. В тази връзка 

молим за отговор фирма с код  С18,  развиваща дейност в гр. 

Русе, допустим кандидат ли е по настоящата процедура при 

положение, че С18 фигурира в  регионалните приоритетни 

сектори, но не фигурира в регионалната специализация за 

район  Русе.  

    4.  Моля да разясните   коя   информация се счита за  

достатъчно обоснована как всеки отделен актив е свързан с 

цифровизация на производствените процеси и как същият ще 

доведе до разширяване на производствения капацитет и/или 

разнообразяване на предлаганите продукти/услуги и примери с 

какъв тип документи следва да е подкрепена. 

съгласно НСМСП 2021-2027, като кодът се определя въз основа на данни, предоставени 

от НСИ, за 2021 г., и при положение, че кандидатите отговарят и на всички останали 

критерии за допустимост съгласно условията. 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 37. 

 

2. Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 2, т. 1) и № 6. 

 

3. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 46. 

 

4. 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. Кандидатите следва да предоставят 

информацията в рамките на описанието на изпълнението на дейността в т. „План за 

изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване, като не е 

необходимо да се предоставят подкрепящи документи. Изпълнението на очакваните 

резултати от дейността ще бъде проследявано на етап изпълнение. 

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 

49.  02.08.2022г. В т. 11.1 от Условията за кандидатстване по процедурата са 

посочени критериите, на които следва да отговарят 

кандидатите. Едно от изискванията е да бъдат  микро, малки и 

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

Посоченият в запитването подход на изчисление на максималния размер на безвъзмездно 

финансиране не е коректен. 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 9. 
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малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 

6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни 

предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тези 

обстоятелства се декларират с попълването на Декларация за 

обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия. Съгласно указанията за попълване на тази 

декларация, данните за свързаните предприятия се добавят 

изцяло (100%) към данните на предприятието, което подава 

декларация за МСП, в случаите когато не е налице общ 

консолидиран отчет, за целите на което се попълва Справка за 

обобщените параметри на предприятието.  С оглед така 

получените данни се определя и статуса на предприятието.  

 В тази връзка, в т. 9 от Условията за кандидатстване по 

процедурата са посочени минималния и максималния размер на 

заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално 

предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата. 

Освен това е въведено и допълнително процентно ограничение 

в зависимост от статуса на предприятието- например за средни 

предприятия: 25% от реализираните средногодишни нетни 

приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 

2021 г. В този смисъл, ако приемем, че след попълване на 

Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

малките и средните предприятия, кандидат е със статут на 

средно предприятие, коректно ли е тези 25% да бъдат 

изчислени на  база реализираните средногодишни нетни 

приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 

2021 г., които са калкулирани в Справка за обобщените 

параметри на предприятието, т. е. данните на кандидата плюс 

100% от данните на всички свързани с него предприятия? В 

случай, че изчислението за максималния размер на заявената 

БФП следва да бъде направено по друг начин, моля за указания 

от Ваша страна. 

 

Благодаря. 

 

 

 

50.  02.08.2022г. Уважаеми дами и господа, 

 

Нашето предприятие има КИД за 2021г. 16.29 Производство на 

други изделия от дървен материал; производство 

Съгласно представената във въпроса Ви информация, кандидат с основна икономическа 

дейност, попадаща в код по КИД-2008 на НСИ - С16.29 „Производство на други изделия 

от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“, 

произвеждащ елементи от дърво за мебелното производство - предимно за дървени 
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на изделия от корк, слама и материали за плетене. 

Произвеждаме елементи от дърво за мебелното производство - 

предимно за дървени столове и маси - крака, рамки, 

конструкции, но без крайният продукт - мебели. В тази връзка 

и при спазване на останалите условия за допустимост, можем 

ли да кандидатстваме с проект като посочим код на проекта 

16.29.? 

столове и маси - крака, рамки, конструкции, е допустим по процедурата, при спазване и 

на всички останали приложими изисквания и критерии на Условията за кандидатстване. 

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

към формуляра разяснения в свободен текст, подписани на хартиен носител от лице 

официален представляващ на кандидата и вписан в Търговски регистър и регистъра на 

ЮЛНЦ, или подписано с КЕП от лице официален представляващ на кандидата и вписан 

в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ) относно производствена дейност, за която 

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

дейност. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 38 и № 39. 

51.  02.08.2022г. Здравейте, 

 

Във връзка с определяне на категорията на предприятието-

кандидат, както и на допустимостта на потенциален кандидат 

по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ 

имам следните въпроси: 

 

1. През приключената 2021 г. предприятието-кандидат е 

декларирало средносписъчен брой на персонала от 264 

служители. През предходните две години – 2019 и 2020 г., 

предприятието попада в категорията „средно“ съгласно 

финансовите показатели и средносписъчния брой на персонала. 

Допустим кандидат ли е въпросното предприятие по процедура 

„Технологична модернизация“, предвид факта, че само за една 

година превишава таваните за численост / финансово 

състояние? Ако да, как следва да се попълни Декларацията за 

обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП в Приложение 4 към 

формуляра за кандидатстване? 

 

2. Дружество, основано през 2021 г. желае да кандидатства по 

процедурата, но не отговаря единствено на условието да е 

регистрирано не по-късно от 31.12.2019 г. Едноличният 

собственик на капитала е чуждестранно предприятие от 

държава-членка на ЕС, еквивалентно лице на търговец по 

смисъла на Търговския закон съгласно законодателството на 

въпросната държава-членка, както е посочено в критериите за 

допустимост на кандидатите. Допустимо ли е предприятието-

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 ЗМСП 

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. 

В допълнение, в случай че в декларираната на етап кандидатстване категория/статус на 

одобрен кандидат преди сключване на договор за финансиране настъпи промяна и в 

резултат на промяната е налице неспазване на заложени в Условията за кандидатстване 

правила или ограничения, които водят до заключение, че кандидатът не отговаря на 

изискванията за краен получател на средства от Механизма, ще бъде издадено решение 

за отказ за предоставяне на безвъзмездно финансиране за съответния кандидат. 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 1. 
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кандидат да бъде чуждестранното предприятие, а инвестицията 

да се изпълнява от дружеството, регистрирано в България? Ако 

да, на чие име трябва да е създаденият профил в ИСУН – на 

българското предприятие или на чуждестранното предприятие, 

едноличен собственик на капитала? 

 

Благодаря Ви за съдействието! 

 

С уважение, 

2. Допустимите кандидати следва да са търговци по смисъла на Търговския закон или 

Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на 

законодателството на държава-членка на Европейското икономическо 

пространство (ЕИП). 

В случай че кандидатите са еквивалентно лице на търговци по смисъла на Търговския 

закон или на Закона на кооперациите съгласно законодателството на държава-членка на 

Европейското икономическо пространство, с оглед извършване на плащания по 

настоящата процедура, към датата на сключване на договор за финансиране, 

кандидатът/крайният получател следва да е регистриран по реда на Закона за търговския 

регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). С цел 

избягване на подмяна на оценката новорегистрираното предприятие следва да бъде 

дружество по смисъла на Търговския закон с едноличен собственик на капитала - 

чуждестранното предприятие-кандидат по процедурата. 

Във връзка с посоченото, не е допустима, описаната в запитването Ви хипотеза - 

предприятието-кандидат да бъде чуждестранно предприятие по смисъла на 

законодателството на държава-членка на ЕИП, а инвестицията да се изпълнява от вече 

регистрирано в България дружество с едноличен собственик на капитала - 

чуждестранното предприятие-кандидат по процедурата. 

Моля, обърнете внимание, че предложението за изпълнение на инвестиция е 

препоръчително да се подава винаги от профила на кандидата (във визираната в 

запитването хипотеза – профилът на чуждестранното предприятие), не от друг профил, 

тъй като впоследствие ще бъде използван именно този профил за комуникация със СНД 

на ПИТ и за отстраняване на нередовности във връзка с подаденото предложение за 

изпълнение на инвестиция по време на оценката на предложенията за изпълнение на 

инвестиция. По време на етап „Оценка на предложение за изпълнение на инвестиция“ 

комуникацията с кандидата и отстраняването на нередовности по подаденото 

предложение за изпълнение на инвестиция ще се извършват електронно чрез профила на 

кандидата в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ, от който е подадено съответното 

предложение за изпълнение на инвестиция като промени на посочения профил (вкл. 

промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими. 

52.  02.08.2022г. Здравейте, 

Моля за разяснение по следните въпроси: 

I. В насоките за кандидатстване в раздел 14.2. Допустими 

разходи, е посочено, че: 

Допустими по процедурата са следните видове разходи:  

2) Разходи за придобиване на софтуер, представляващ 

дълготраен нематериален актив, включващи: 

I. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 45, т. 1 

 

II. 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. 
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2.1) разходи за придобиване на специализиран софтуер; 

2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи 

и/или MOM/MES системи. 

А в раздел 14.3. Недопустими разходи е посочено, че; 

Недопустими по процедурата са следните видове разходи:  

• разходи за закупуване на компютърно оборудване и 

софтуер за административни нужди на предприятието; 

• 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; 

Може ли да дадете разяснение какво се включва и/или какво е 

определението на: 

1. ERP системи 

2. MOM/MES системи 

3. Специализиран софтуер 

4. Софтуер за административни нужди на предприятието 

5. ИКТ системи и приложения за управление на бизнес 

процесите в предприятията 

 

II. Има ли конкретно формулирани (обективни) критерии, 

по които ще се определя допустимостта на разходите за 

придобиване на даден софтуер? Допустимостта на разходите е 

следствие от изпълнението на всички критерии или е 

достатъчно изпълнението на някои от тях, ако да, кои (моля да 

изброите за всеки един от специфицираните като допустими 

софтуери“ 

 

III. В случай, че едно предприятие има внедрена ERP 

система, допустимо ли е да извърши разходи за внедряване на 

отделни допълнителни модули към съществуващата система, 

като се спазят всички останали изисквания на процедурата? 

 

IV. Има ли минимум от модули на ERP система, които да 

бъдат внедрени, за да бъде допустим разхода? 

 

V. Допустими ли са разходи за внедряване само на 

отделни модули от ERP система? 

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. 

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на 

инвестиции от крайни получатели са само разходи, които отговарят на всички критерии 

за допустимост, посочени в Условията за кандидатстване. Изключения или промяна в 

изискванията за допустимост са недопустими. 

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. 

 

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

 

IV. Условията за кандидатстване не съдържат изискване относно минимален брой 

модули, които следва да съдържат предвидените за придобиване по предложението ERP 

системи, CRM системи и/или MOM/MES системи. 

 

V. Допустими по процедурата са разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи 

и/или MOM/MES системи (общо до 50 000 лева) и представляващи дълготраен 

нематериален актив. 

При условие, че кандидатът няма внедрена ERP системи, и запитването Ви касае 

придобиване само на отделни модули от ERP система, които не представляват цялостна 

ERP система, а по-скоро отделни модули, базирани на ИКТ системи и приложения за 

управление на отделни бизнес процесите в предприятието, същите са недопустими за 

финансиране по настоящата процедура. 

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

 

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

и категорично становище.  
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VI. ИКТ системи и приложения за управление на бизнес 

процесите в предприятията включва ли ИКТ системи и 

приложения за project management? 

 

VII. Определението „нови технологии“ в допустимите 

дейности „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“, има 

значение като нови за предприятието/за стопанския 

обект/съвременни или иновативни? 

 

Предварително ви благодаря! 

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 необходима 

информация относно предложението за изпълнение на инвестиции. 

 

VII. Условията за кандидатстване не съдържат определение за „нови технологии“ в 

рамките на допустимата дейност, посочена в т. 13.1 от Условията за кандидатстване, като 

под „нови технологии“ следва да се разбират дълготрайни активи, които са нови, не са 

завеждани като ДМА/ДНА и не са използвани от трети страни преди закупуването им от 

кандидата, както и не са активи втора употреба. 

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

избран режим „регионална инвестиционна помощ“. 

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. Кандидатите следва да предоставят 

информацията в рамките на описанието на изпълнението на дейността в т. „План за 

изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване, като не е 

необходимо да се предоставят подкрепящи документи. Изпълнението на очакваните 

резултати от дейността ще бъде проследявано на етап изпълнение. 

 

 


