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получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 15.08.2022 г. 

53.  03.08.2022г. Здравейте,  

Бих искала да попитам дали е допустимо закупуване и внедряване на 

допълнителни модули към съществуваща ERP система в 

предприятието? Или е допустимо само внедряването на цялостна ERP 

система в предприятие, което няма съществуваща такава система?" 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 34, т. 6 и № 52. 

54.  03.08.2022г. 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 13.1. Допустими 

дейности е посочено, че „За да бъде определена първоначалната 

инвестиция като диверсификация на продукцията на стопански обект, 

е необходимо общият размер на допустимите разходи да надхвърля с 

поне 200% счетоводната стойност на активите, които се използват 

повторно, както са осчетоводени през финансовата година преди 

започването на работата по предложението за изпълнение на 

инвестиция, съгласно чл. 14, пар. 7 от Регламент (ЕС) № 651/2014.“ 

 

В случай че с изпълнението на проекта кандидата предвижда 

диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, 

които не са били произвеждани до момента, но всички активи, 

необходими са производството им са част от проектното предложение 

и дружеството не предвижда повторно използване на активи за 

производството на съществуващи продукти, необходимо ли е 

попълването на Справката относно активите, които ще бъдат 

използвани при производството на нов продукт (Приложение 3.3 към 

Декларацията за държавни/минимални помощи или декларирана 

релевантната информация в т. „Е-декларации“ на Формуляра за 

кандидатстване)? 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 3, т. 2. 
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55.  03.08.2022г. 1.Съгласно примерните указания за попълване на електронен 

формуляр  по процедура BG-RRP-3.004 „ТЕХНОЛОГИЧНА 

МОДЕРНИЗАЦИЯ“, т. 4 Индикатори: ”В т.4 „Индикатори“ от 

Формуляра за кандидатстване СНД на ПИТ служебно е заложил  базова 

и целева стойност на индикаторите, посочени по-горе и кандидатите не 

следва да попълват нищо по отношение на тях.” 

Същевременно - при използване на функционалността за проверка на 

формуляра за грешки, системата изписва грешка: “Полето “Източник 

на информация” от секция “Индикатори” трябва да е попълнено”.  

Обръщаме внимание, че СНД на ПИТ не е заложил информация в поле 

“Източник на информация” към индикатор Подпомогнати 

предприятия (от които малки, вкл. микро,средни,големи). Моля за 

корекция в системата, която да не налага повторна подготовка на 

формуляра за кандидатстване от страна на кандидат по процедурата. 

 

2. По отношение на е-деклация за държавни/минимални помощи: 

Приложение 3.1. съгласно примерните указания за попълване на 

електронен формуляр по процедура BG-RRP-3.004, следва да се 

попълва при режим регионална инвестиционна помощ. Същевременно 

приложение 3.1.  касае получена държавна/минимална помощ. Моля да 

потвърдите, че в приложение 3.1. следва да се попълни информация за 

всички, получавани през годините помощи, в т.ч. помощи в режим 

минимална помощ и такива в режим регионална инвестиционна 

помощ.  

 

Моля да потвърдите, че приложение 3.1. НЕ СЕ попълва в случай на 

кандидатстване при режим минимална помощ. 

 

3. В случай, че кандидат осъществява основна икономическа дейност, 

класифицирана с КИД 18.12 Печатане на други издания и печатни 

продукти и крайният продукт от дейността му са книги, допустимо ли 

е КИД на проекта да бъде 18.12, ако кандидатът предвижда инвестиция 

в машина за подвързване, при положение, че подвързването на книгите 

е неразделна част от производствения цикъл до достигане на краен 

продукт, въпреки че самостоятелно дейността по подвързване е 

класифицирана с КИД 18.14 Подвързване и подобни дейности, 

свързани с печатането? 

 

1. В т. 4 „Индикатори“ от Формуляра за кандидатстване СНД на ПИТ служебно е 

заложил базова, целева стойност и източник на информация по отношение на 

индикаторите „Завършени проекти в подкрепа на технологичната модернизация“ 

и „Подпомогнати предприятия (от които малки, включително микро-, средни, 

големи)“ и кандидатите не следва да попълват нищо по отношение на тях. При 

използване на функционалността на ИСУН2020, раздел НПВУ, за проверка на 

формуляра за грешки, системата не показва съобщение за грешка. 

 

2. Както е посочено в Приложение 3.1 информацията в таблица 1 е необходима на 

оценителната комисия, съответно екипът по договаряне, за да се увери, че общият 

размер на помощта, за което се кандидатства по настоящата мярка/процедура, и 

получената вече държавна/минимална помощ няма да надхвърли праговете по чл. 

4 от Регламент (EC) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за 

обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в 

приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014), както и 

максималният интензитет на помощта, посочен в Условията за кандидатстване. 

Регламент (EC) № 651/2014 е приложим при предложения за изпълнение на 

инвестиции, изпълнявани при условията на режим „Регионална инвестиционна 

помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014. 

Във връзка с посоченото: 

- Приложение 3.1 към декларацията за държавни/минимални помощи се попълва 

при заявен режим „регионална инвестиционна помощ“, като в Таблица 1 към 

него се посочва информация за всички получени държавни/минимални помощи 

през годините; 

- Приложение 3.1 към декларацията за държавни/минимални помощи не се 

попълва при заявен режим „минимална помощ“ (de minimis), съгласно 

Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

 

3. Посоченият в запитването Ви подход е допустим. Също така, 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: 
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4. Моля да поясните как се изчисляват коефициенти, обект на оценка 

съгласно Приложение 6-Критерии и методология за оценка на 

предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата в случаите, 

в които делителят е = 0. Пример: за 2019 г. сумата на редове с код 1001, 

1400 и 1600 от Отчет за заети лица, средствата за работна заплата и 

други разходи за труд е “0”, което не позволява изчисляване на 

производителност на едно лице за 2019 г., респективно - на коефициент 

на претеглена производителност. 

5. Моля да дадете определение за диверсификация и да поясните какво 

е водещото за определяне на вида на първоначална инвестиция като 

диверсификация на продукцията на стопански обект с продукти, които 

не са били произвеждани до момента в стопанския обект?  

6. Моля да поясните, дали е допустимо да се придобиват модули към 

съществуващи ERP/CRM системи? 

7.  Във връзка с критерий за техническа и финансова оценка 9. Участие 

на кандидата в процедури по ОПИК: 

- скалата за оценка е базирана на наличие/липса на сключени договори 

за безвъзмездна финансова помощ КЪМ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ 

НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА. 

- същевременно, в бел. 13 е изложено, че данните относно критерия ще 

бъдат проследявани КЪМ КРАЙНИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

ПО ПРОЦЕДУРАТА. 

Моля да поясните, какъв брой точки по критерий за оценка 9 би 

получил кандидат, който няма договори за безвъзмездна финансова 

помощ по ОПИК, но е е включен в списък на предложените за 

финансиране проектни предложение по процедура № BG16RFOP002-

6.002 в следната Хипотеза:  

 Кандидатът подава предложение за изпълнение на инвестиция по 

процедура BG-RRP-3.004 на 25.08.2022 г. и сключва договор по 

процедура № BG16RFOP002-6.002 на 31.08.2022 г., т.е. към момента на 

подаване на предложението за изпълнение на инвестицията по 

Технологична модернизация той няма сключени договори по ОПИК, 

но към крайния срок за кандидатстване по процедурата 21.09.2022 - 

кандидатът ще има договор в процес на изпълнение по ОПИК. 

- 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“. 

Повече информация относно това кога дадена дейност се третира като 

допълнителна икономическа дейност или като спомагателна е налична в 

Методологичните бележки по Класификация на икономическите дейности – КИД-

2008 (Приложение 9 към Условията за кандидатстване). 

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. 

 

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

 

5. Както е посочено в Приложение 3.А към Условията за кандидатстване: 

Диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са 

били произвеждани до момента в стопанския обект е налице, когато продуктът не 

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

Незначително изменен продукт чрез рутинна продуктова иновация за разлика от 

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

преди. Диверсификацията на продукцията обхваща продукти с фундаментално 

нови характеристики, необхващащи незначително осъвременяване на продуктите. 

Добавянето на нови характеристики или подобряване на съществуващите 

продукти и услуги, обхващащи напр. клас, разряд, серия, поредица, видове и 

разновидности (напр. различни разцветки, размери) на вече произвеждани 

продукти в предприятието, не се счита за производство на нов продукт. 

За да бъде определена първоначалната инвестиция като диверсификация на 

продукцията на стопански обект, е необходимо общият размер на допустимите 

разходи да надхвърля с поне 200% счетоводната стойност на активите, които се 

използват повторно, както са осчетоводени през финансовата година преди 

започването на работата по предложението за изпълнение на инвестиция, съгласно 

чл. 14, пар. 7 от Регламент (ЕС) № 651/2014. На етап кандидатстване посоченото 

изискване ще се проверява на декларативен принцип чрез Справката относно 

активите, които ще бъдат използвани при производството на нов продукт 
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(Приложение 3.3 към Декларацията за държавни/минимални помощи или 

декларирана релевантната информация в т. „Е-декларации“ на Формуляра за 

кандидатстване). Допълнително, преди сключване на договор за финансиране ще 

бъде извършена и документална проверка на декларираните обстоятелства. 

Едно предложение за изпълнение на инвестиция може да попада САМО В ЕДНА 

от посочените по-горе категории първоначални инвестиции. В случай че дадено 

предложение за изпълнение на инвестиция, който се изпълнява при условията на 

режим „регионална инвестиционна помощ“, се отнася едновременно към повече 

от една допустима категории първоначални инвестиции, то кандидатът следва да 

определи една от тях като водеща в зависимост от спецификата на предложението 

за изпълнение на инвестиции и предвидените за придобиване по проекта активи. 

 

6. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 34, т. 6 и № 52. 

 

7. Както отбелязвате и в запитването си, в Приложение 6 изрично е посочено, че 

данните относно критерия (9. Участие на кандидата в процедури по ОПИК) ще 

бъдат проследявани към крайния срок за кандидатстване по процедурата. С 

оглед на гореизложеното, предприятието-кандидат, описано в запитването, би 

получило 2 точки по критерия, тъй като би имало един сключен договор за 

безвъзмездна помощ по ОПИК в изпълнение към крайния срок за кандидатстване 

(21.09.2022г.). 

56.  03.08.2022г. 1  Допустимо ли е придобиване на ERP система, която съдържа модули 

за фактуриране и ТРЗ? 

2. По какъв начин следва да се разглежда ефекта от ERP/CRM система 

върху разширяване на производствения капацитет и/или 

разнообразяване на предлаганите продукти/услуги при положение, че 

това са ИКТ системи за управление на бизнес процесите в 

организацията? 

1. 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. 

Недопустими за финансиране по настоящата процедура са разходите за закупуване 

на софтуер за административни нужди на предприятието, вкл. софтуер за 

фактуриране, осчетоводяване и управление на човешките ресурси. 

 

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

13 и т. 14 от Условията за кандидатстване, като обръщаме внимание на следното: 

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

отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително да води кумулативно 

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

производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите 

продукти/услуги“. 
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Отговорност на кандидата е да представи и аргументира нужната 

информация, свързана с преценка допустимостта на даден актив. 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 

57.  03.08.2022г. Моля за разяснение дали кандидат, развиващ дейност в сектор С 16 (с 

допустим по процедурата КИД), но в регион, където регионалните 

приоритетни сектори са други, може да кандидатства под режим "de 

minimis"". 

Съгласно т. 11.1, подточки 6) и 7) от Условията за кандидатстване, допустими по 

настоящата процедура са кандидати, които развиват своята основна икономическа 

дейност, и са заявили подкрепа за код на икономическа дейност, попадащи в 

определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно НСМСП 

2021-2027, при положение, че отговарят и на всички останали критерии за 

допустимост съгласно условията. 

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. В условията 

също е посочено, че критериите за недопустимост се прилагат кумулативно с 

критериите за допустимост, изрично посочени в т. 11.1 от тях.  

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

кандидат, развиващ дейност в сектор С16 (с допустим по процедурата КИД) в 

регион, където сектор С16 не е сред секторите на регионална специализация за 

съответната административна област, 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 
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№ 8 „Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните 

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

Допълнително, 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. 

В допълнение, специфичните изисквания и ограничения, приложими при 

условията на режим „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 

1407/2013 са посочени в т. II на Приложение 3.A към Условията за кандидатстване. 

58.  03.08.2022г. В Насоките за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 

„Технологична модернизация“ е записано, че "Наличието на 

увеличение на оборота  на подкрепените предприятия ще се проследява 

към 2024 г. спрямо оборота за 2021 г.". В тази връзка, моля да 

отговорите дали се предвиждат финансови санкции и какви при липса 

на увеличение в оборота на даден бенефициент през 2024 спрямо 

2021г.. 

С цел проследяване ефекта от процедурата СНД на ПИТ ще проследява доколко е 

налице увеличен оборот в подкрепените предприятия след предоставяне на 

подкрепата. Наличието на увеличение на оборота  на подкрепените предприятия 

ще се проследява към 2024 г. спрямо оборота за 2021 г.  

По процедурата не се предвижда налагане на финансови санкции при липса на 

увеличение на оборота. 

59.  03.08.2022г. Уважаеми членове на УО, 

Моля за разяснения по следния казус: 

Дружество „Х“ иска да кандидатства по настоящата процедура, но 

изпитва затруднения при определяне категорията си спрямо ЗМСП и 

съответно максималния размер на финансирането на проектното 

предложение по следните причини: 

- През 2018 г. предприятието има статут на Микро предприятие; 

- През 2019 г. предприятието има статут на Микро предприятие; 

- През 2020 г. предприятието има статут на Малко предприятие; 

- През 2021 г. предприятието има статут на Средно 

предприятие; 

- През 2022 г. се очаква предприятието да има статут на Средно 

предприятие. 

Съгласно чл. 4б, ал. 2 от ЗМСП „Ако в две последователни финансови години 

предприятието превиши или слезе под границите по чл. 3, това се отразява на 

неговия статус на микро-, малко или средно предприятие“. 

Във връзка с горепосочената норма и на база предоставената в запитването ви 

информация (макар че същата не е изчерпателна), може да се заключи, че към 

момента на кандидатстване дружеството отговаря на категория „малко 

предприятие“. 

Обръщаме внимание, че от изложената в запитването информация не става ясно 

дали кандидатът е взел предвид потенциалната свързаност или партньорство с 

други предприятия или същият се определя като независимо предприятие. 

В случай че кандидатът предвижда промяна на категорията на предприятието към 

момента на сключване на договора за финансиране и за да може заложените 

интензитет и размер на безвъзмездно финансиране да отговарят на праговете, 
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С изтичане на настоящата 2022 година и взимайки предвид статута му 

за 2021 г., предприятието ще има две последователни години с 

параметри на „Средно“ предприятие и съгласно разпоредбите на 

ЗМСП, за 2023 г., която е и годината на евентуално сключване на 

договор по настоящата процедура, би следвало да отговаря на 

категорията „Средно предприятие“. Към момента на кандидатстване 

обаче, по правилата за определяне на категорията на предприятието би 

следвало да се върнем назад докато не открием 2 последователни 

години с еднакъв статут и от тук следва, че в Декларацията по ЗМСП 

за 2022 г. трябва да посочим категория на дружеството „Х“ „Микро“ 

предприятие.  

Моля да дадете разяснения как е правилно да посочим категорията на 

предприятието на етап кандидатстване във връзка с определяне прага 

на максималния размер на заявеното безвъзмездно финансиране? 

Допустимо ли е предприятието да кандидатства за безвъзмездно 

финансиране при праговете за средно предприятие, а именно 700 000 

лева безвъзмездна помощ, при максимален интензитет 50% или ако не 

кой е приложимия праг на безвъзмездното финансиране? 

БлагоДаря предварително за отделеното време! 

приложими за съответната категория както към момента на кандидатстване, така 

и към момента на сключване на договора, то кандидатът следва да заложи по-

ниските интензитет (в описаната в запитването хипотеза – този, приложим за 

средно предприятие) и размер на безвъзмездно финансиране (в описаната в 

запитването хипотеза – този, приложим за малко предприятие).   

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 на 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 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 . 

60.  03.08.2022г. Здравейте, 

Предприятието ми извършва дейност с основен КИД 31 - Производство 

на мебели за 2022 г. и допълнителен КИД 14 - Производство на 

облекло. Предвиждам по проекта да закупим оборудване, което ще 

диверсифицира производството и ще бъде с КИД 17.21 - Производство 

на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон. Новата 

инвестиция е на стойност 1 300 000 лв. без ДДС. Нито една от 

машините /активите/, с които разполагаме за производство на мебели 

и облекло няма да може да участва повторно в новото производство на 

вълнообразен картон - т.е. машини и оборудване - стойност 0,00 лв. 

Земята и сградата, в която ще се разположи инсталацията, в случай на 

одобрение на проекта, са закупена през 2022 г. (намират се в същото 

населено място, където развиваме дейност) и ще бъдат с обща 

балансова стойност към 31.12.2022 г. - 690 000,00 лв. От тази сграда и 

1. В случаите, когато кандидатът е избрал приложим режим „регионална 

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

инвестицията, за която кандидатства, представлява диверсификация на 

продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до 

момента в стопанския обект, то общият размер на допустимите разходи трябва да 

надхвърлят с поне 200% счетоводната стойност на активите, които се използват 

повторно, както са осчетоводени през финансовата година преди започването на 

работата по предложението за изпълнение на инвестиция. 

От представената в запитването информация не може категорично да се прецени 

дали земята и сградата (закупени през 2022 г.), където ще се разположи 

инсталацията по проекта, се използват за производството на съществуващи 

продукти. 

В случай че земята и сградата се използват за производството на съществуващи 

продукти и ще бъдат използвани и за производството на новия продукт, и съгласно 
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прилежащата площ ще се използват помещения, които са 70% от 

общата разгърната площ на сградата и 70% от терена - 483 000,00 лв. 

към 31.12.2022 г.  

Въпросът ми е удовлетворяваме ли изискването ""Общият размер на 

допустимите разходи да надхвърля с поне 200% счетоводната стойност 

на активите, които се използват повторно, както са осчетоводени през 

финансовата година преди започването на работата по 

предложението.""? 

 

Вторият ми въпрос е свързан с Приложение 3.3 и попълването на точка 

3.Кратко описание на активите, които няма да се използват за 

производството на новия продукт и обосновка защо не са включени в 

активите по т. 1 и т. 2: В разясненията сте посочили, че ""По 

настоящата т. 3 кандидатите следва да представят кратка информация 

за активите, които няма да се използват за производството на новия 

продукт (при диверсификация), както и обосновка защо тези активи не 

са включени в таблицата по т. 1."" Активите на фирмата ни наброяват 

към момента над 2000 позиции и са свързани както с производството 

на мебели, което за 2021 г. беше водещ код на дейност, така и с 

производството на облекло, който е втори код на дейност с малък цял. 

Какви са очакванията за попълване на т. 3 от Приложение 3.3. - да 

изброим само основните производствени машини като ги групираме по 

някакъв начин, или да изброим всеки един производствен актив от 

двете производства - на мебели и на облекло и да пишем защо не 

участват в производството на вълнообразен картон и опаковки от 

хартия и картон? 

Благодаря за отделеното време. 

описаното в запитването Ви, счетоводната стойност на активите, които се 

използват повторно към 31.12.2022 г., е 483 000 лв., като за да бъде изпълнено 

горепосоченото изискване общият размер на допустимите разходи по 

предложението за изпълнението на инвестицията трябва да надхвърлят 

1 449 000 лв.  В случай че общият размер на допустимите разходи е по-малък от 

тази стойност, предложението за изпълнение на инвестиция ще бъде отхвърлено. 

Доколкото, земята и сградата не се използват за производството на съществуващи 

продукти, а ще бъдат използвани само за производството на новия продукт, 

същите не следва да се описват в Справката относно активите, които ще бъдат 

използвани при производството на нов продукт (Приложение 3.3 към 

декларацията за държавни/минимални помощи). 

Допълнително, моля запознайте се с разясненията по Въпрос № 3, т. 2. 

 

2. В рамките на т.3 от Приложение 3.3 следва да предоставите кратко описание на 

активите, които няма да се използват за производството на новия продукт и 

обосновка защо не са включени в активите по т. 1 и т. 2.  

Допустимо е окрупняване и групиране на активите в зависимост от тяхното 

предназначение и приложение. 

61.  03.08.2022г. Здравейте, 

Във връзка с официално публикуваната процедура № BG-RRP-3.004 

„Технологична модернизация“ по „Програма за икономическа 

трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на 

Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), моля за 

конкретен отговор на следния въпрос относно допустимост на 

разходите: 

- Дружеството желае да закупи специализиран софтуер за 

управление на складови наличности. Това представлява самостоятелно 

ДНА и не е част/модул от ЕРП система. Попада ли в обхвата на 

допустимите разходи за ДНА, описани в т. 14.2 от Условията за 

В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на 

еднозначно и категорично становище. 

В случай че в запитването си визирате WMS (Warehouse Management System), то 

следва да имате предвид, че недопустими са разходите 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. В случай че в 

запитването си визирате система, извън изрично изброените по-горе като 

допустими, то разходите за тази система биха били недопустими по настоящата 

процедура. 
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кандидатсване: „2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM 

системи и/или MOM/MES системи”? 

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. 

62.  04.08.2022г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

ПЪРВО.Моля да потвърдите, че безвъзмездни помощи по процедура 

BG-RPT-3.004 са средства от Механизма за възстановяване и 

устойчивост и като такива попадат в обхвата на ПМС114/2022. 

 

ВТОРО. Съгласно чл.3(1) на ПМС114 средствата по процедурата ще се 

предоставят от Ръководителя на СНД с Договор. Моля да посочите 

длъжностното лице и неговите имена, което е назначено за 

Ръководител на СНД. 

 

ТРЕТО. Съгласно нормативните изисквания на ПМС114  

документи/насоки и други се публикуват на ИНТЕРНЕТ 

СТРАНИЦАТА НА СНД и в ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА 

МЕХАНИЗМА. Моля да ни посочите официалните адреси на 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА на СНД и на ИНФОРМАЦИОННАТА 

СИСТЕМА на межанизма 

 

ЧЕТВЪРТО. В т.1.1 на утвърдени и публикувани Условия за 

изпълнение е записано: ""- в случаите, когато предвидената стойност 

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

съфинансирането от страна на крайния получател без данък върху 

добавената стойност 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/кандидата за БФП, без данък върху 

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

платежни документи да се приложат поне 2 (две) съпоставими 

оферти"" 

В тази връзка имам два въпроса: 

4.1. Ако доставката/услугата е под 273 812 лв.,  допустимо ли е 

провеждане на провеждане на процедура на избор чрез публична 

покана по реда на ПМС 80/09.05.2022 г. с прилагане на режим 

1. Както е изрично посочено в т. 5 от Условията за кандидатстване настоящата 

процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа 

трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план 

за възстановяване и устойчивост. Съответно, предоставянето на средства на 

крайните получатели по настоящата процедура се извършва съгласно 

Постановление на МС № 114/08.06.2022 г. 

 

2. Съгласно чл. 3, ал 1, т. 2 на ПМС № 157/2022г. - Отговорни за изпълнението на 

одобрения съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 2021/241 План за възстановяване и 

устойчивост, са ръководителите на отговорните ведомства и организации съгласно 

приложение № 1, в рамките на които има определени структури за наблюдение и 

докладване, структури за наблюдение и крайни получатели по Плана.  

Съгласно горепосоченото Приложение № 1 към ПМС № 157/2022г., Структура за 

наблюдение и докладване на Програмата за икономическа трансформация (СНД 

на ПИТ) е Министерство на иновациите и растежа (МИР), съответно Ръководител 

на СНД на ПИТ е Министъра на иновациите и растежа – г-н Александър Пулев.  

Обръщаме внимание, че разпоредбите на чл. 8, ал. 3 на ПМС № 157/2022г. 

позволяват на Ръководителя на СНД на ПИТ да овласти друго лице от МИР да 

упражнява правомощията на Ръководител на СНД на ПИТ. 

 

3. Пакетът документи за кандидатстване по настоящата процедура е публикуван 

на следните адреси: 

- Интернет страница на МИР (СНД на ПИТ): https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-

vazstanovyavane-i-ustojchivost/ И 

- Информационната система за Механизма  - Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), 

раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“ (НПВУ): 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-

9e78d0a75c39/Procedure/Active 

 

4.1. По преценка на кандидата е допустимо провеждането на публична покана и 

по отношение на случаите, когато предвидената стойност за определяне на 

https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/
https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

предварителен контрол от СНД след подаване на предложението и 

зависи ли от крайната дата за кандидатстване по процедурата? 

 

4.2.  В чл.5 на ПМС 114 са дадени механизмите за утвъждаване, 

публикуване и изменение на насоките и документите, които са 

относими към процедури със средства от МЕХАНИЗМА. Моля да 

потвърдите, че към 4.8.2022г в публикуван утвърден пакет документи 

по процедура  BG-RPT-3.004 не фигурират тръжни документи по 

ПМС80/2022.  

Моля да потвърдите, че към 4.8.2022г в ПМС 80 от 9.05.2022 не са 

приложени образци на Документи и приложения, свързани с 

провеждането на Процедури с публична покана. Доколкото по 

процедура BG-RPT-3.004 и утвърдените пакети документи по чл.5(1) 

не съдържат Образци на приложения по ПМС80/2022 , смятате ли че 

СНД е спазило правилата на ПМС114/2022 и ще можете да промените 

утвърдените и публикувани документи по чл.5(1)т.1, като  спазите чл.6 

на ПМС114, който гласи: 

""След откриване на процедура чрез подбор утвърдените документи по 

ал. 1, т. 1 може да се изменят само: 

1. при промени в правото на Европейския съюз и/или българското 

законодателство или в политиката на европейско и/или национално 

ниво, които налагат привеждане на документите в съответствие с тях; 

2. за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата; 

3. за удължаване на срока за подаване на предложения за изпълнение 

на инвестицията; 

4. при изменение на Плана за възстановяване и устойчивост."" 

ПЕТО. В т.1.2  на утвърдени и публикувани Условия за изпълнение е 

записано: 

""В случай че крайният получател е предвидил разходи за закупуване 

на софтуер, които надхвърлят 100 000 лева, при отчитането на разхода 

в подаден финансово-технически отчет, СНД задължително ще 

извършва проверка на място, при която изпълнението се удостоверява 

посредством експертно заключение от вещо лице/лице, притежаващо 

необходимата техническа експертиза."" 

Моля да ни дадете разяснение за предвидените от СНД подход, 

механизъм и изисквания към вещите лица и каква ще е тяхната базова 

техническа експертиза 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! 

изпълнител, в т.ч. съфинансирането от страна на крайния получател/кандидата, без 

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

В случаите, когато предвидената стойност за определяне на изпълнител, в т.ч. 

съфинансирането от страна на крайния получател/кандидата, без данък върху 

добавената стойност е равна или по-висока от 273 812 лв. задължително се 

провежда избор с публична покана. 

СНД няма да осъществява предварителен контрол на процедури, проведени по 

реда на ПМС № 80/2022г. след подаване на предложението за изпълнение на 

инвестиция. Възможността за провеждане на процедури след подаване на 

предложението и преди сключване на договор за финансиране, се осъществява по 

желание от тези кандидати, които са убедени и имат висока степен на сигурност, 

че биха се справили безпроблемно с прилагането на ПМС № 80/2022г., вкл. и 

предвид факта, че хипотетично може да не се стигне до сключване на договор за 

финансиране със СНД или оценителната комисия да нанесе корекции в 

първоначалните предложения. Евентуално, при стартиране на процедура за избор 

на изпълнител в периода след подаване на предложението, кандидатите биха 

могли да преминат през отделните етапи и стъпки, съобразени с изискванията на 

ПМС № 80/2022г., а едва след сключването на договор за финансиране да 

предоставят съответните документи за предварителен контрол от СНД, преди 

обаче да е подписан договор с изпълнител. В този случай, СНД ще осъществи 

предварителна проверка в момент, когато все още формално не са налице 

договорни отношения с изпълнител. По преценка на кандидатите е възможен и 

вариант, при който преди сключване на договор за финансиране да бъде подписан 

договор с избран изпълнител, съдържащ отлагателни клаузи, обвързани с 

решението на СНД за финансиране. 

 

4.2. Съгласно чл. 5, ал. 1 на ПМС № 114/2022г.: 

„За всяка процедура за предоставяне на средства чрез подбор ръководителят на 

структурата за наблюдение и докладване утвърждава насоки, определящи: 

1. условията за кандидатстване за получаване на средства от Механизма; 

2. условията за изпълнение на одобрените инвестиции“. 

Горепосоченото изискване, както и всички останали приложими разпоредби на 

ПМС № 114/2022г., са спазени от СНД при обявяването на процедурата. 
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Обръщаме внимание, че условията за кандидатстване и условията за изпълнение 

съдържат специфична информация, която се определя от насочеността на всяка 

една процедурата – допустимите дейности, кандидати, разходи и т.н. 

Действащото законодателство не предвижда задължение на СНД за изготвяне и 

публикуване на образци за провеждане на процедура за избор на изпълнител по 

реда на ПМС 80/2022 г. С цел улеснение на кандидатите/крайните получатели 

СНД публикува на следния адрес - https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-

vazstanovyavane-i-ustojchivost/, образци на документи, които не са задължителни. 

Неспазването на формата им не води до неблагоприятни последици за крайните 

получатели. До неблагоприятни последици може да се стигне при неспазване на 

съдържанието на документите, което е нормативно определено в ПМС 80/2022. 

Предвид изложеното, образците не са част от документите по чл.5, ал.1 от ПМС 

114/2022 г. 

 

5. Както е посочено в т. 1.2 на Условията за кандидатстване, проверката на 

инвестициите, съдържащи разходи за закупуване на софтуер, които надхвърлят 

100 000 лева, ще бъде извършвана при отчитането на разхода в подаден 

финансово-технически отчет. Вещо лице/Лице, притежаващо необходимата 

техническа експертиза, ще бъде използвано във всички случаи на закупуване на 

софтуер, които надхвърлят 100 000 лева преди извършване на плащане. 

Експертизата им ще бъде съобразявана с притежавани съответни опит и 

квалификация в приложимата област. 

63.  04.08.2022г. Здравейте, 

като се има предвид посоченото в таблица 1 от приложение 3.1, следва 

ли да се разбира, че в таблицата трябва да бъдат посочени и получените 

помощи по  „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа 

на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-

19“а също и тези, получени по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 в режим „Регионална 

инвестиционна помощ“ и режим de minimis? 

Кандидатите трябва да посочат в Таблица 1 на Приложение 3.1 към Декларацията 

за държавни/минимални помощи (Приложение 3 към Условията за 

кандидатстване) всички видове получена държавна/минимална помощ през 

годините, включително посочените в запитването: 

- „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в 

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

-„Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 

№ 651/2014; 

-„Минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

64.  04.08.2022г. Здравейте,  

Имаме два въпроса по настоящата схема: 

1. Допустимо ли по проекта да се  финансира закупуването на 

оборудване за стартиране на производство в друг допустим отрасъл, с 

код на икономическа дейност различен от основния ? 

1. Посоченото в запитването е допустимо при спазване на всички останали 

критерии и изисквания по процедурата. 

 

2. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 32, т. 1. 

https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/
https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/
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2. Формуляра за кандидатстване  ИСУН2020, т.2 Данни за кандидата, 

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

6), Колона 3, какво се избира за управителите ЕГН или Номер по ДДС? 

Благодаря! 

65.  04.08.2022г. Здравейте,  

имам следния въпрос - допустим разход по процедурата ли е 

закупуване на следния специализиран софтуер, който е необходим за 

работата на сървър, върху който ще бъдат инсталирани ERP и/или друг 

специализиран софтуер, който води до дигитализация и разширяване 

на капацитета на дейност на кандидата, а именно: 

Windows server 2022 standard  

Windows Server 2022 Device CAL   

SQL Server 2019 Standard  

SQL Server 2019 User CAL  

VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per 

host). 

Уточнявам, че това не е административен софтуер, а е такъв, който 

позволява на сървъра да работи, върху него да бъде инсталирана база 

данни, и да бъде ""достъпван"" от потребителите. 

Благодаря! 

Разясненията в рамките на настоящата рубрика се дават по отношение на 

условията за кандидатстване и не могат да съдържат становище относно марки, 

модели и други конкретни технически спецификации, които насочват към 

определени производители/доставчици. 

Отговорност на кандидата е да представи и аргументира нужната информация, 

свързана с преценка допустимостта на даден актив. 

По отношение заявяването на разходи за специализиран софтуер, същите биха се 

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

заприходен като дълготраен нематериален актив, както и са спазени всички 

останали условия за допустимост на разходите по настоящата процедура. 

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 недопустими по процедурата 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. 

Допълнително, всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително 

следва да води кумулативно до: 

А) цифровизацията на производствените процеси; И 

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

предлаганите продукти/услуги“. 

На база посоченото кандидатите следва да разпишат тази дейност по начин, от 

който да е видно 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. Липсата на достатъчно обоснована информация, която да дава 

увереност за спазването на посочените изисквания по отношение на всички 
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предвидени за придобиване активи, ще бъде основание за отхвърляне на 

съответното предложение за изпълнение на инвестиция 

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. 

66.  04.08.2022г. Моля, дайте дефиниция и примери, какво следва да се разбира под 

""специализиран софтуер"".  

Допълнително - има ли определени ограничения по отношение на 

т.нар. ""специализиран софтуер"", вкл. изрични указания какво не 

може да включва? 

Съгласно Условията за кандидатстване, за да е допустим специализиран софтуер 

същият следва да представлява ДНА и да води кумулативно до: 

А) цифровизацията на производствените процеси; И 

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

предлаганите продукти/услуги“.  

За да отговаря на изискването за цифровизация, специализираният софтуер следва 

да осигурява прилагане на информационно-комуникационни технологии в 

производствените процеси на предприятието. Посоченото е в съответствие с 

дефиницията за „цифровизация на производствените процеси“, представена в 

Приложение 12 към Условията за кандидатстване, за целите на настоящата 

процедура. 

Във връзка с изискването за „разширяване на производствения капацитет“ 
и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“ , придобиването на 

специализирания софтуер може да е насочено към постигане на пазарно 

предимство, персонализиране на продуктите, оригиналност, гъвкавост и 

ефикасност на производствените процеси. 

Базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в 

предприятията и софтуер за административни нужди на предприятието не 

представляват специализиран софтуер. 

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. 

67.  04.08.2022г. Предвид факта, че в Раздел 8, точка 8.8 от Формуляра за 

кандидатстване следва да посочим точен адрес на стопанския обект, в 

който ще се извършва инвестицията, моля дайте указания доколко 

конкретно следва да бъде посочен адресът - населено място, улица, 

номер или ...? 

Също така, какво се случва, ако към момента на подаване на формуляра 

за кандидатстване посочим един адрес, а на етап изпълнение се налага 

да инсталираме активите в друга сграда на кандидата на друг 

В т.8.8 от Формуляра за кандидатстване трябва да се посочи „Точният/те адрес/и 

на стопанския/те обект/и на крайния получател, където ще се извърши 

инвестицията (където ще се намират активите, придобити по предложението за 

изпълнение на инвестиция)“, което предполага максимално конкретна 

информация: населено място, улица, номер, сграда (ако е приложимо), етаж (ако е 

приложимо), апартамент (ако е приложимо) и др. под. 

В допълнение, моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 25. 
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административен адрес в рамките на същото населено място - подаваме 

искане за изменение на Договора за финансиране или...? 

68.  04.08.2022г. Уважаеми експерти, моля за отговор на следните въпроси по 

процедурата: 

1/ Допустимо ли е закупуването на временни лицензи на 

специализиран софтуер в рамките на проекта по програмата за 

Технологична модернизация? Ако да, какъв е минималният срок, за 

който трябва да се закупят? 

2/ Допустимо ли е закупуването на SaaS (софтуер като услуга) за 

специализиран софтуер в рамките на проекта по програмата за 

Технологична модернизация? Ако да, какъв е минималният срок, за 

който трябва да се закупят? 

1/ Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 2, т. 2. 

Допустимостта на разходи за закупуване на временен лиценз, в случай че е спазено 

изискването разходът да е заприходен като дълготраен нематериален актив, както 

и са спазени всички останали условия за допустимост на разходите по настоящата 

процедура, ще бъде изчислена за периода от дата на сключване на договор за 

закупуване на лиценза до крайната дата на договора за финансиране. 

Обръщаме внимание, че съгласно т. 13.1 от Условията за кандидатстване, 

инвестицията следва да се поддържа в региона получател от страна на крайния 

получател най-малко три години след изпълнението на предложението за 

изпълнение на инвестиция. 

В този смисъл е и изискването на чл. 1.8 от Общи условия към договорите за 

финансиране по Програмата за икономическа трансформация от Националния 

план за възстановяване и устойчивост (Приложение 16 към Условията за 

изпълнение): „В срок от пет години от окончателното плащане към крайния 

получател или три години от окончателното плащане към МСП, инвестицията се 

поддържа в региона получател и съответно не се допуска: прекратяване на 

производствена дейност, промяна на собствеността на активите (включително 

преотстъпване и/или отдаване под наем на трети лица), както и значителна 

промяна, която засяга естеството, целите или условията за изпълнение на проекта 

и която би довела до подмяна на неговите първоначални цели. При неизпълнение 

на това задължение безвъзмездната финансова помощ се възстановява от крайния 

получател.“ 

 

2/ Разходите за закупуването на SaaS (софтуер като услуга) са недопустими по 

настоящата процедура. 

69.  05.08.2022г. Здравейте, 

 

моля Ви за следните разяснения: 

 

1. В поставеното ограничение от 50 000 лева за разходи за придобиване 

на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи, е допустимо 

само закупуване/разработване на софтуер. или се включва и 

закупуването на оборудване свързано с функционирането на тези 

1. Съгласно т. 14.2 от Условията за кандидатстване, допустимите разходи по 

настоящата процедура включват разходи за придобиване на софтуер, 

представляващ дълготраен нематериален актив, включващи: 

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

системи (общо до 50 000 лева). 

В рамките на посочената подт. 2.2) от условията е допустимо единствено 

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

представляващи дълготраен нематериален актив.  
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системи, като работни станции, сканиращи устройства, четци на карти 

и пр.? 

 

2. Ако в разхода от 50 000 лева е предвидено само придобиване на ERP 

системи, CRM системи и/или MOM/MES системи, то допустимо ли е 

закупуването на оборудване свързано с функционирането на тези 

системи, като работни станции, сканиращи устройства, четци на карти, 

да бъде заложено в бюджета за закупуване на машини, съоръжения и 

оборудване, представляващи дълготрайни материални активи? 

 

Благодаря Ви за съдействието! 

 

2. 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“. 

Обръщаме внимание, че разходи за закупуване на компютърно оборудване и 

софтуер за административни нужди на предприятието са недопустими за 

финансиране по процедурата. 

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. 

70.  05.08.2022г. Уважаеми дами/господа, 

 

Молим за отговор на следния въпрос, в контекста на общата 

допустимост на подобна инвестиция. 

 

С оглед на заложените приоритети на процедурата, а именно 

цифровизация и повишаване ефективността на производствените 

процеси, счита ли се за допустим разход пълната замяна на аналоговото 

управление на съществуващо оборудване (мостови кранове) с ново 

цифрово, което вкючва хардуерен пакет с вграден софтуер и 

представлява ДМА? 

Стойността на инвестицията е значителна, а въпросната замяна 

осезаемо би повишила експлоатационните характеристики на 

оборудването. 

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  замяна на части/компоненти на 

съществуващо оборудване (например замяна на аналоговото управление на 

съществуващо оборудване (мостови кранове) с ново цифрово управление) няма 

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

че представляват първоначална инвестиция в цялостно ново решение. 
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По отношение заявяването на посочените разходи по режим „минимална помощ“ 

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

всички останали условия за допустимост на разходите по настоящата процедура. 

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

оборудване, представляващи дълготрайни материални активи. 

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“. 

Дълготрайните активи, придобити със средства по предложението за изпълнение 

на инвестиция, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който 

получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни 

условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите 

на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни 

стандарти, както и да останат свързани с предложението за изпълнение на 

инвестиция, за което е предоставена помощта, за период от минимум три години 

от окончателното плащане. 

Отговорност на кандидата е да представи и аргументира нужната информация, 

свързана с преценка допустимостта на даден актив. 

Окончателното решение относно допустимостта на даден разход ще бъде взето от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата необходима информация 

относно предложението за изпълнение на инвестиции. 

71.  05.08.2022г. Здравейте, 

Във връзка с критерии за оценка №9 ""Участие на кандидата в 

процедури по ОПИК"", моля за Вашите разяснения: 

1. Ще се вземат ли предвид сключените договори по процедура 

BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на 

енергийната ефективност“? 

2. Към кой момент се разглежда критерия дали кандидата има сключен 

договор по ОПИК- към момента на подаване на проектното 

предложение или към момента на оценка? 

Благодаря! 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 17, т. 1 и № 55, т. 7. 
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72.  05.08.2022г. Здравейте,  

имаме следния въпрос по процедурата: 

През  2021г. фирми А и Б са свързани - еднакви собственици и КИД. 

През месец юли 2022г. фирма Б е продадена на трето лице и към 

момента собствениците на фирма А и Б са различни, но двете фирми 

имат еднакъв кид.  

Допустимо ли е да кандидатстват по процедурата и двете фирми? 

Спорен ден! 

Съгласно т. 22 от Условията за кандидатстване, 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. При установено наличие 

на посоченото обстоятелство, ще бъде издадено Решение за отказ за предоставяне 

на безвъзмездно финансиране на всяко предложение за изпълнение на инвестиция 

от списъка с одобрени за финансиране предложения за изпълнение на инвестиция, 

класирано след първото такова, което също е включено в списъка с одобрени за 

финансиране предложения за изпълнение на инвестиция/списъка с резервни 

предложения за изпълнение на инвестиция. 

Под свързани предприятия се разбират предприятията по чл. 4, ал. 4 - 8 от Закона 

за малките и средните предприятия (ЗМСП). Под сходна 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 към условията). 

Допълнително, в т. 24.2, подт. III.1 от Условията за кандидатстване е посочено, че 

под сходна дейност следва да се разбира основна икономическа дейност, попадаща 

в рамките на същия тризначен цифров код (група) съгласно Класификация на 

икономическите дейности - КИД-2008 на НСИ (Приложение 9) за 2021 г. 

Свързаността на кандидатите ще се изследва към 31.12.2021 г. на основание чл. 4, 

ал. 5 и 8 от ЗМСП. 

Във връзка с посоченото и съгласно информацията, посочена в запитването Ви, в 

случай че фирми А и Б са свързани по чл. 4, ал. 4 - 8 от ЗМСП към 31.12.2021 г., и 

основната икономическа дейност на двете дружества попада в рамките на един и 

същ тризначен цифров код (група) съгласно КИД-2008 на НСИ, на база на данните 

за 2021 г., и бъдат подадени предложения за изпълнение на инвестиция по 

настоящата процедура и от двете фирми, договор за финансиране може да 

бъде сключен само с едно от тези предприятия. 

73.  05.08.2022г. Във връзка с кандидатстване по процедурата искам да попитам как би 

следвало да се заложи мястото на изпълнение на инвестицията, ако 

инвестицията е закупуване и внедряване на специализиран софтуер и 

ако фирмата е с обекти на територията на гр. София и в още няколко 

града от страната, където интензитетът на помощта е 50%. Софтуерът 

ще бъде внедрен във всички обекти на предприятието. 

В описаната в запитването хипотеза, в случай че предложението за изпълнение на 

инвестиция ще се изпълнява при условията на режим „регионална инвестиционна 

помощ“, съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014, и планираният за 

придобиване специализиран софтуер ще се ползва на територията на София град 

(столица) и други административни области, то при попълването на т. 6 Бюджет 

от Формуляра за кандидатстване следва да заложите мястото на изпълнение с най-

нисък интензитет (в конкретния случай - София-град (столица)). 

74.  05.08.2022г. Здравейте, Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 72. 
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Две свързани дружества (с един и същи собственик и с един и същ КИД 

към 31.12.2021г.) биха искали да кандидастват по откритата процедура 

BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, като едното от 

свързаните дружества иска да закупи оборудване, с което ще промени 

основната си дейност и ще бъде с КИД различен от другото свързано 

предприятие. Моля, за разяснение дали такива кандидати са допустими 

при тези условия.  

Благодаря 

75.  05.08.2022г. 1. Съгласно указанията, виждам, че е допустимо изпълнение на 

дейностите след подаване на проектното предложение. Предвидена ли 

е възможност за осъществяване на предварителен контрол от страна на 

УО след подаването на проекта, преди етапа на сключване на договор 

за предоставяне на безвъзмездна помощ? 

Ако да, то предварителният контрол приложим ли е и в двата случая: 

- При провеждане на процедура за избор на изпълнител 

съгласно ПМС 80, на етапите условно наречени „документация“, 

„протокол“, „договор“? 

- При събиране на съпоставими оферти /когато проектът попада 

под праговете за провеждане на процедура за избор на изпълнител/? 

 

2. По отношение на Указанията за отчитане: „Всеки краен 

получател е задължен да докладва и отчита изпълнението на проекта и 

напредъка по постигане на резултатите в ИСМ-ИСУН 2020, раздел 

НПВУ в структурирана форма и чрез прилагане на относими 

документи и при стриктно съблюдаване на следното изискване: 

Финансово технически отчет (ФТО) се представя 4 пъти в годината 

……“ 

Моля за допълнително разяснения, посочените етапи за подаване на 

отчет 4 пъти за годината, със задължителен характер ли са или всеки 

краен получател може да прецени кога и колко отчета да представи? 

Може ли да бъде подаден само финален отчет при приключване на 

проектните дейности в цялост? 

 

3. Ако при подаване на проекта бъде представена Оферта и 

Техническа спецификация и е налице несъответствие между двата 

документа, ще бъде ли изпратена до кандидата допълнителна 

комуникация за отстраняване на несъответствието? 

1. Възможността за осъществяване на предварителен контрол на процедура на 

избор чрез публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022 г. е налична единствено 

след подписване на договор за финансиране. 

Обръщаме внимание, че по отношение на събирането на поне 2 (две) съпоставими 

оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници на 

производители/доставчици или комбинация от посочените се извършва 

единствено последващ контрол (не  се извършва предварителен контрол) отново 

единствено след подписване на договор за финансиране. 

 

2. Предоставянето на финансово-технически отчети 4 пъти в годината е 

задължително. Трябва да се спазват и посочените в Условията за изпълнение 

крайни срокове, а именно: 

„- за дейности/разходи, извършени от 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.“ 

 

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

 

4. В случай че запитването касае изпратено от Оценителната комисия до кандидата 

уведомление за установените нередовности, то представянето на нова оферта от 
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Ако офертата е некоректна, може ли да бъде представена коректна 

оферта, която да отговаря на изискванията? 

Ако Техническата спецификация е некоректна, може ли тя да бъде 

представена допълнително? 

 

4. Ако имаме зададен въпрос по представена оферта, издадена от 

даден доставчик/производител на оборудване, но не можем да 

отстраним забележките в срок, допустимо ли ще бъде да представим 

друга оферта от друг доставчик/производител, която да е в 

съответствие с Техническата спецификация и да притежава 

необходимите реквизити. 

 

5. Може ли проектното предложение да включва разходи само за 

подемна техника – мотокари, палетни колички и др. подобни, които да 

подобрят производствения капацитет? 

 

6. Относно изискването за предоставяне на информация във 

формуляра за кандидатстване за спазване на принципа „ненанасяне на 

значителни вреди“: 

6.1 Каква информация по-специално е необходимо да бъде попълнена 

по отношение на 6-те екологични цели?  

6.2 Ако проектното предложение и дейностите в него нямат отношение 

по някоя от екологичните цели, например ""устойчиво използване и 

опазване на водните и морските ресурси"", приема ли се за 

съответствие факта, че проектът не нанася значителни вреди, т.к. няма 

отношение към екологичната цел? 

6.3 Проследяването на етап изпълнение в какво ще се изразява? Какви 

допълнителни действия /документи/ е необходимо да подготви 

крайния получател на етап отчитане на проекта, за да бъде коректно 

отчетено съответствието с принципа за „ненанасяне на значителни 

вреди“? 

 

7. Може ли да се закупи като отделна инвестиция само ДНА - 

придобиване на специализиран софтуер? 

друг доставчик/производител е допустимо, като същата следва да отговаря на 

всички изисквания на условията и да е свързана с изпратеното уведомление. 

 

5.  Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 4, № 11 и № 17, т. 2. 

 

6.1 С цел улеснение на кандидатите при предоставянето на необходимата 

информация във връзка със спазването на принципа за „ненанасяне на значителни 

вреди“ СНД на ПИТ е обособил 6 отделни секции в рамките на т. „Допълнителна 

информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за 

кандидатстване, като по отношение на всяка една отдел секция в самия Формуляр 

за кандидатстване е дадено указание каква информация следва да се представи. 

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. 

 

6.2 В описаната в запитването хипотеза кандидатите следва да представят 

съответната информация в т. „8.4 Информация за съответствие на предложението 

за изпълнение на инвестиция с принципа на „ненанасяне на значителни вреди“: 

екологична цел 3) "устойчиво използване и опазване на водните и морските 

ресурси" (повече информация относно принципа на НЗВ е посочена в Приложение 

14)“, че предвидените дейности  НЕ влошават:  

- доброто състояние или добрия екологичен потенциал на водните обекти, 

включително на повърхностните и подземните води; или 

- доброто екологично състояние на морските води;. 

Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да 

дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на 

значителни вреди“, ще бъде основание за отхвърляне на съответното 

предложение за изпълнение на инвестиция. 

6.3 Във връзка с удостоверяване спазване на принципа за „ненанасяне на 

значителни вреди“ крайните получатели следва да имат предвид, че при 
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окончателното изпълнение на проекта подлежат на контрол, който да удостовери 

спазването на изискванията за прилагането на горепосочения принцип. 

В тази връзка при изпълнението на своите проекти кандидатите следва да 

предприемат всички необходими действия, с които да осигурят ненанасяне на 

значителни вреди на околната среда съгласно шестте екологични цели. Типа 

действия, които следва да бъдат предприети и евентуалните документи, с които 

предприятията удостоверяват това (в случай че такива са приложими), зависят от 

спецификата на осъществяваната от кандидата дейност, както и от заявените от 

кандидата инвестиции. 

 

7. Условията за кандидатстване не поставят ограничение предложението за 

изпълнение на инвестиция да се състои единствено от разход/и за специализиран 

софтуер. 

Отговорност на кандидата е да представи и аргументира нужната информация, 

свързана с преценка допустимостта на даден актив. 

Обръщаме внимание, че в случай че крайният получател е предвидил разходи за 

закупуване на софтуер, които надхвърлят 100 000 лева, при отчитането на разхода 

в подаден финансово-технически отчет, СНД задължително ще извършва 

проверка на място, при която изпълнението се удостоверява посредством 

експертно заключение от вещо лице/лице, притежаващо необходимата техническа 

експертиза. Дълготрайният нематериален актив следва да отговаря на принципите 

за добро финансово управление (икономичност, ефикасност и ефективност), както 

и притежава съответните технически и функционални характеристики  съгласно 

одобреното предложение за изпълнение на инвестиция. Необходимостта от ДНА 

и употребата на актива от бенефициента също следва да бъде потвърдена. 

76.  05.08.2022г. Уважаеми дами и господа, 

 

Нашето предприятие е с код 16.21 и произвежда фурнир и дървесни 

плочи. Съгласно условията за кандидатстване посочените крайни 

продукти НЕ са сред посочените като недопустими за финансиране. 

Планираме да закупим банцинг за рязане на трупи и циркуляр. Счита 

ли се тази инвестиция за допустима за финансиране, тъй като тя е 

свързана с първичната преработка на дървесината, но пък след нея има 

дапълнителни обработки на материалите и крайните продукти са 

фурнир и дървесни плочи. 

 

Подкрепа по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на 

инвестиции от крайни получатели не могат да получават предприятия, 

кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на 

горски продукти. За да се прецени дали е спазено или не изискването, водещ ще е 

финалният продукт, който ще се изработва в резултат на подкрепените 

инвестиции, а не междинните операции, които този производствен процес може 

да включва. 

Във връзка с горепосоченото и на база на предоставената в запитването 

информация може да се заключи, че подобен разход би бил допустим при спазване 

на всички приложими критерии и изисквания по процедурата. 
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Благодаря за отделеното време! 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“. 

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. 

Отговорност на кандидата е да представи и аргументира нужната информация, 

свързана с преценка допустимостта на даден актив. 

Окончателното решение относно допустимостта на даден разход ще бъде взето от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата необходима информация 

относно предложението за изпълнение на инвестиции. 

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. 

77.  05.08.2022г. Здравейте, 

допустимо ли е закупуването на електронен магазин (ДНА) за 

реализиране на продукцията на фирмата? 

Разходите за закупуването на електронен магазин няма да се считат за допустими 

по настоящата процедура. 
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78.  05.08.2022г. Моля, да отговорите дали е допустимо: 

Предприятие Х ЕООД има управител, който в предприятие У ООД има 

40% от капитала, другите 60% са притежание на другия съдружник, 

който е и управител на ООД.  

Възможно ли е при процедура обявена от предприятие Х по две 

съпоставими оферти и спечелена от предприятие У, да има конфликт 

на интереси! И двете предприятия съгласно ЗМСП са независими?    

Благодаря 

От представената в запитването информация не може да се извърши категорична 

преценка по отношение наличието на свързаност по смисъла на ТЗ или конфликт 

на интереси.  

Съгласно чл. 4.1 от Общите условия (Приложение № 16 към условията за 

изпълнение) при изпълнение на договора за финансиране, бенефициентът няма 

право да сключва договори с лица, с които е свързан по смисъла на § 1. от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или са обект на конфликт на 

интереси. Хипотезите изброени в § 1. от ДР на ТЗ включват ал. 2: „"Свързани лица" 

са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или 

капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят 

условия, различни от обичайните.“ 

Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно 

упражняване на функциите по договора на което и да е лице е опорочено по 

причини, свързани със семейния и емоционалния живот, политическа или 

национална принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг пряк или 

косвен личен интерес, съгласно чл. 61 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046, 

както и по смисъла на Законa за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество.  

На база на горепосоченото, считаме че при описаната от Вас хипотеза е налице 

възможност за нарушаване на цитираните разпоредби. 

79.  05.08.2022г. Моля да отговорите: 

1.Фирмата е ЕООД и е микропредприятие със седалище извън селски 

район и изпълнение на дейности в селски район и има основен КИД 

14.13  

2.. Фирмата е ЕООД и е микропредприятие със седалище в селски 

район и изпълнение на дейности в селски район и има основен КИД 

14.13  

 

Лек ден 

1. В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на 

еднозначно и категорично становище. Разясненията в рамките на настоящата 

рубрика се дават по отношение на условията за кандидатстване и не могат да 

съдържат становище относно качеството на предложението за изпълнение на 

инвестиция. 

Подкрепа по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на 

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

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

предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на 

селски район и са заявили за подпомагане дейности по предложението за 

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

селските райони в Република България.  

В случай че е налице само едно от двете горепосочени обстоятелства съответното 

микропредприятие е допустим кандидат по настоящата процедура при спазване на 

всички останали приложими изисквания и критерии. Допустимите кандидати по 

процедурата следва да отговарят на редица критерии, детайлно посочени в т.11.1 

и 11.2 от Условията за кандидатстване. 
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80.  05.08.2022г. Здравейте! 

Моля, за разяснение за допустимост: 

1.Фирмата е ЕООД и е микропредприятие със седалище извън селски 

район и изпълнение на дейности в селски район и има основен КИД 

16.29  

2.Фирмата е ЕООД и е микропредприятие със седалище в селски район 

и изпълнение на дейности в селски район и има основен КИД 16.29  

Благодаря! 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 39 и № 79. 

81.  05.08.2022г. Бих Ви помолил за отговор: 

Допустима ли е:  

1. Фирмата е ЕООД и е микропредприятие със седалище и изпълнение 

на дейности в селски район и има основен КИД 16.23  

2. Фирмата е ЕООД и е микропредприятие със седалище извън селски 

район, а изпълнение на дейности в селски район и има основен КИД 

16.23   

Хубав ден! 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 79. 

82.  05.08.2022г. Здравейте! 

Допустим кандидат ли е по настоящата процедура микропредприятие, 

което отговаря на всички останали критерии, но няма персонал и 

сумата от стойностите в клетките 1001, 1400 и 1600 от Отчета за заети 

лица за 2019, 2020 и 2021 г. е нула за всяка година? 

Поне в Условията за кандидатстване не открихме такова ограничение, 

но се питаме как би се изчислил критерият за оценка №4 за 

производителност на едно лице при нула заети лица? 

Поздрави, 

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

83.  05.08.2022г. Здравейте, прочетох дефиницията на "транспортно средство", което не 

се придвижва по транспортната мрежа. Имаме клиент, който извършва 

услуги и му е нужна малка, ненадуваема лодка - която се оборудва със 

специализирана техника, и ще се ползва за целите на дейността на 

фирмата. Може ли да се купи такава лодка по проекта - ако ще доведе 

до повишаване на ефективността на предлаганите услуги? Благодаря. 

Разходите за закупуване на лодка няма да се считат за допустими по настоящата 

процедура, тъй като не попадат в обхвата на изключението за 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. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 4 и № 11. 

84.  05.08.2022г. Здравейте, 

Правилно ли е зададен текстът в раздел I, т. 1 от Приложение 3, 

съгласно който кандидатите декларират, че ""1. Представляваното от 

мен предприятие Е получавало държавна помощ или минимална 

помощ: 

Включването на хипотезите на буква а/ и буква б/ по т. 1 на раздел I от 

Декларацията за държавна/минимална помощ (Приложение 3 към Условията за 

кандидатстване) като необходими за деклариране обстоятелства е необходимо с 

оглед прилагането на изискванията на чл. 8 и чл. 14, ал. 13 от Регламент на ЕС 

651/2014 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1407/2013. Декларирането на 

обстоятелствата, включени в Декларация за държавна/минимална помощ 
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а) във връзка със същите установими допустими разходи, които се 

припокриват частично или напълно с разходите по проекта, за който се 

кандидатства, като това не води до надхвърляне на най-високия размер 

или интензитет на помощта;""? Ако кандидат не е получавал държавна 

или минимална помощ за същите допустими разходи, как би могъл да 

го декларира по този начин? Като текст във формуляра е зададено като 

фиксиран текст, без възможност да се посочва, че кандидатът НЕ Е 

получавал помощ за същите допустими разходи, които се припокриват 

с тези по проекта. Как следва да се процедира? 

(съобразно и доколкото са приложими) ще позволи преценка по отношение на 

изпълнението на посочените изисквания за допустимост от страна на кандидата. 

Обръщаме внимание, че съгласно указанията в декларацията, единствено в случай 

че предприятието кандидат ще изпълнява предложението за изпълнение на 

инвестиция при режим „регионална инвестиционна помощ“ и е получавало 

държавна/минимална помощ, следва да попълни Приложение 3.1, таблица 1 към 

декларацията. В случай че кандидатът не е получавал държавна/минимална 

помощ, непопълването на Приложение 3.1., Таблица 1, удостоверява наличието на 

посоченото обстоятелство, т.е. неполучаването на такъв вид помощ. 

85.  06.08.2022г. "Здравейте, във връзка с въпрос 7 и отговора към него, моля за  

разяснения. Запознахме се с определенията и информацията в 

Приложения 12 и 14, както и с Регламента за таксономията и все още 

имаме въпроси 

 

1. Инвестицията по проекта и/или цялостната дейност на кандидата 

следва да допринасят за екологичния преход като отчитат шестте 

екологични цели, заложени в чл. 9 от Регламента за таксономията: 

1)смекчаване на изменението на климата 

2)адаптиране към изменението на климата 

3)устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси 

4)преход към кръгова икономика 

5)предотвратяване и контрол на замърсяването 

6)защита и възстановяване на биологичното разнообразие и 

екосистемите 

 

В Пр.14 е записано, че „НЕ е налице спазването на принципа за 

„ненанасяне на значителни вреди“, ако при: 

1)смекчаването на изменението на климата, когато тази дейност води 

до значителни емисии на парникови газове 

2)адаптирането към изменението на климата, когато тази дейност води 

до увеличаване на неблагоприятното въздействие на настоящия климат 

и на очаквания бъдещ климат върху самата дейност, или върху 

населението, природата или активите 

3)устойчивото използване и опазването на водните и морските ресурси, 

когато тази дейност влошава: 

-доброто състояние или добрия екологичен потенциал на водните 

обекти, включително на повърхностните и подземните води или 

1.1. 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“. 

1.2. С цел улеснение на кандидатите при предоставянето на необходимата 

информация във връзка със спазването на принципа за „ненанасяне на значителни 

вреди“ СНД на ПИТ е обособил 6 отделни секции в рамките на т. „Допълнителна 

информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за 

кандидатстване, като по отношение на всяка една отдел секция в самия Формуляр 

за кандидатстване е дадено указание каква информация следва да се представи. 

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 разясненията по въпроси № 18, т. 4 и № 75, т. 6.1-6.3. 

 

2. За да се определи налице ли е съответствие на предложението за изпълнение на 

инвестиция с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, следва в шестте 

полета по т. 8.2-8.7 от Формуляра за кандидатстване да бъде представена 

информация, удостоверяваща, че предложението (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. 

Обстоятелството, че дейността на фирмата и предложението за изпълнение на 

инвестиция не включват: 

i) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване 

надолу по веригата;  
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-доброто екологично състояние на морските води 

4)кръговата икономика, включително предотвратяването на 

образуването на отпадъци и тяхното рециклиране, когато: 

-тази дейност води до значителна неефективност при използването на 

материали или при прякото или непряко използване на природни 

ресурси като невъзобновяеми източници на енергия, суровини, вода и 

земя, на един или повече етапи от жизнения цикъл на продуктите, 

включително по отношение на трайността и на възможностите за 

поправка, осъвременяването, повторната употреба или рециклирането 

на продуктите; 

-тази дейност води до значително увеличаване на образуването, 

изгарянето или обезвреждането на отпадъци, с изключение на 

изгарянето на нерециклируеми опасни отпадъци или 

-дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини 

значителни и дългосрочни вреди на околната среда 

5)предотвратяването и контрола на замърсяването, когато тази дейност 

води до значително увеличение на емисиите на замърсители във 

въздуха, водата или почвата в сравнение с положението преди 

започването на дейността или 

6)защитата и възстановяването на биологичното разнообразие и 

екосистемите, когато тази дейност: 

-влошава в значителна степен доброто състояние и устойчивостта на 

екосистемите или 

-влошава природозащитния статус на местообитанията и видовете, 

включително тези от интерес за Съюза 

 

1.1.Моля за разяснение какво се визира под ""тази дейност"" описана 

във всички точки -инвестицията по проекта или цялостната дейност на 

кандидата? 

1.2.Във формуляра за кандидатстване трябва да се дават доказателства 

или да се декларира, че ""тази дейност"" не нарушава всеки от шестте 

екологични цели? 

 

2.Дейността на фирмата и проектното предложение не включват: 

-дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително 

използване надолу по веригата 

-дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии 

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, 

не означава автоматично, че предложението е в съответствие с принципа за 

„ненанасяне на значителни вреди“. 

Допълнително, относно дейностите и активите, съгласно горецитираните точки i)-

iv), които не са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, 

кандидатите декларират, че представляваното от тях предприятие не е заявило за 

подкрепа подобни дейности и активи в Раздел 2 на Декларацията при 

кандидатстване (Приложение 2 към Условията за кандидатстване). Също така, 

източник на преценка за спазване на посоченото обстоятелство е и информацията, 

представена от кандидата във Формуляра за кандидатстване - т. „Основни данни“, 

поле „Цел/и на проектното предложение“, т. „План за изпълнение/Дейности по 

проекта“, както и дали същият е включен в Регистъра за търговия с квоти за 

емисии на парникови газове. В случай че в хода на оценителния процес възникнат 

неясноти, оценителна комисия може да изиска допълнителни разяснения от 

кандидата. 

 

3. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 75, т. 6.3. 
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-дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне 

на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране 

-дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на 

отпадъци може да причини вреда на околната среда 

 

Това означава ли, че отговаряме на шестте принципа за „ненанасяне на 

значителни вреди“? 

 

3.Как точно ще се съблюдава спазването на принципа за „ненанасяне 

на значителни вреди“? В насоките е записано само ""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." 

 

 

 

 

 


