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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 18.08.2022 г. 

86.  08.08.2022г. Здравейте, 

при подаване на формуляра за кандидатстване техническата 

спецификация следва ли да бъде подписана и ако да по какъв 

начин? 

Съгласно посоченото в т. 21, буква д/, от Условията за кандидатстване, Техническата 

спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА следва да бъде попълнена по 

образец (Приложение 5) и да се прикачи в т. 10 на Формуляра за кандидатстване в 
Информационна система за Механизма – ИСУН 2020, раздел Национален план за 

възстановяване и устойчивост. Не се изисква подписване на документа. 

Моля, запознайте се с детайлните указания за подписване на Формуляра за кандидатстване 

и приложимите документи, налични в Приложение 7.2 към Условията за кандидатстване 

по процедурата. 

Обръщаме внимание, че в Техническата спецификация (Приложение 5) кандидатите 

следва да посочат минимални технически и/или функционални характеристики на 

предвидените за придобиване по предложението за изпълнение на инвестиция активи 

(ДМА и ДНА), като не е препоръчително да указват марки, модели и други конкретни 

технически спецификации, които насочват към определени производители/доставчици. В 

случаите на придобиване на софтуер, съдържанието на минималните характеристики, 

посочени в Приложение 5, следва задължително да включва описание на обхвата и 

основните модули на актива. 

87.  08.08.2022г. Здравейте,  

Моля за разяснения как следва да се попълни поле Данни за 

действителни собственици от 2 т. Данни за кандидата. Какво 

се пише във всяко поле - собствено име, фамилно име, дата на 

раждане при хипотеза за юридическо лице реален собственик? 

Лек ден! 

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

88.  08.08.2022г. Здравейте,  

Фирма А иска да кандидатства по процедурата. Собственици 

на фирма А са 2 физически лица (Х и У) като всяко притежава 

по 50%. Двете лица (Х и У) заедно нямат друга фирма, но 

всяко поотделно има. Съдружник Х притежава 100% от фирма 

Б, която има същият КИД като фирма А (която иска да 

кандидатства). Следва ли да декларираме като свързани фирма 

А и фирма Б? 

Лек ден! 

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

физически лица, които действат съвместно, е необходимо кумулативно да са изпълнени 

две условия:  

1/ двете предприятия да осъществяват което и да е отношение по смисъла на чл. 4, ал. 5 от 

ЗМСП, И 

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

съответен пазар или вертикално свързани пазари.  

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

заключи категорично наличието на право за упражняване на решаващо влияние, не може 
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да се даде и категоричен отговор за наличието или липса на свързаност между двете 

предприятия. 

89.  08.08.2022г. Здравейте, 

Видях, че има отворена нова процедура за технологична 

модернизация и искам да кандидатстваме. 

Когато влизам в линка - 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ccb84397-

c2bf-4fd3-a4d8-161b876dc632 

Единственото, което виждам са условията за кандидатстване. 

В оценителни таблици няма нищо полезно. Също така не 

виждам как да подам проектно предложение. Аз ли не съм на 

правилното място или наистина липсват документи? 

Моля да ме препратите към правилния отдел, понеже намирам 

мейли на всички програми освен на тази, която ме интересува. 

Поздрави 

Подаването на предложение за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се 

извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за 

кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез 

Информационната система за Механизма (ИСМ) – ИСУН 2020, раздел НПВУ, единствено 

с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-

кандидатстване“ на следния интернет адрес: 

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

9e78d0a75c39/Procedure/Active  

Допълнителна информация относно изискванията по процедурата, критериите за оценка 

на предложенията, начинът на подаване на формуляра за кандидатстване и 

придружителните документи чрез ИСМ – ИСУН 2020, раздел НПВУ, и др., е налична в 

пакета с документи по процедурата - условия за кандидатстване, условия за изпълнение и 

приложения към тях, публикувани на адрес - https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-

vazstanovyavane-i-ustojchivost/  и в ИСМ – ИСУН 2020, раздел НПВУ - 

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

9e78d0a75c39/Procedure/Active/ . В пакета документи за кандидатстване с оглед улесняване 

на кандидатите е включено  Приложение 7.1 „Примерни указания за попълване на 

електронен Формуляр за кандидатстване, в което с помощна на скрийншотове и текстови 

указания са показани всички стъпки при подготовката на предложението за изпълнение на 

инвестиция. 

В допълнение, с оглед улесняване на кандидатите при подготовката на предложенията им 

по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност” е публикувала и видео указания за 

попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване на следния адрес - 

https://www.youtube.com/watch?v=5ao7tNbRYPU   

Следва да имате предвид, че за да можете да стартирате подготовката на своето 

предложение за изпълнение на инвестиция първо трябва да се регистрирате в ИСМ – 

ИСУН 2020, раздел НПВУ (указания са предоставени в линковете по-горе). 

Обръщаме внимание, че кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения във 

връзка с настоящата процедура до 21 (двадесет и един) дни преди изтичането на срока за 

кандидатстване чрез създаден потребителски профил в ИСМ - ИСУН 2020, раздел НПВУ, 

чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура „Технологична модернизация“ на 

следния адрес -  https://eumis2020.government.bg/bg/c88b939d/800c457d-e8be-4421-8ed9-

9e78d0a75c39/Procedure/InfoQA/ccb84397-c2bf-4fd3-a4d8-161b876dc632   

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
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/
https://www.youtube.com/watch?v=5ao7tNbRYPU
https://eumis2020.government.bg/bg/c88b939d/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoQA/ccb84397-c2bf-4fd3-a4d8-161b876dc632
https://eumis2020.government.bg/bg/c88b939d/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoQA/ccb84397-c2bf-4fd3-a4d8-161b876dc632
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Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на същия интернет адрес в ИСМ - 

ИСУН 2020, раздел НПВУ, както и на интернет страницата на СНД на ПИТ - 

https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/  

90.  08.08.2022г. УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, 

Представляваното от мен дружество – ..ООД /дружеството/, 

осъществява основния си предмет на дейност в сферата на 

производството, бутилирането и търговията на изворна вода. 

Дружеството разполага с всички изискуеми от закона 

разрешителни, а цехът в който се бутилира водата е вписан в 

съответните за това регистри. 

Дружеството е изряден данъкоплатец и работодател. Считано 

от датата на създаване на дружеството–1991г., до днешна дата 

същото не е участвало и получавало, каквито и да са държавни 

и европейски помощи и субсидии. 

Независимо от това, същото се опитва да е конкурентно на 

Българския и международния пазар, като извършва всички 

подобрения в продукта и производството си, за собствена 

сметка. С цел да бъдат оптимизирани и сведени до минимум 

разходите, предвид тежките икономически условия в целия 

свят, дружеството ежемесечно проверява, какви са новите 

европейски програми, които се предоставят в България. 

Днес след извършване на проверка, установихме, че има нова 

програма - „BG-RRP- 3.004 „Технологична модернизация“ - 

обявена от ресорното ви министерство. След като се 

запознахме в детайли с програмата, установихме, че същата 

може да ни е полезна, чрез внедряване на софтуерни продукти, 

които да оптимизират продажбите на дружеството. 

За наше съжаление, след детайлно прочитане на изискванията 

за кандидатстване (в които изрично е описано, че програмата 

е насочена към микро, малки и средни предприятия)v 

установихме, че в т.11.1 от файл „Uslovia za kandidatstvane”, в 

т.4) е описано условието – микро предприятието да има нетен 

годишен оборот общо за 2019, 2020 и 2021г., в размер на 

минимум 210000 лв., както да е реализиран нетен приход за 

2021г., от минимум 52 000 лв. 

Съгласно ЗМСП, няма изрична правна рамка, която да 

регламентира, какви минимални обороти и приходи следва да 

имат предприятията, а само са заложени, максимални такива: 

Чл. 3. (1) Категорията малки и средни предприятия включва 

предприятията, които имат: 

Пакетът документи по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по 

Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), включващ условия за 

кандидатстване за получаване на средства от Механизма, условия за изпълнение на 

одобрените инвестиции, и приложенията към тях, е разработен и утвърден във връзка с чл. 

5, ал. 1 от ПМС № 114/08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на 

средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост. 

Проектите на документите по процедура са съгласувани с министъра на финансите, както 

и са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на 

иновациите и растежа - Структура за наблюдение и докладване (СНД) и в 

Информационната система за Механизма - ИСУН 2020, раздел НПВУ, с което е осигурена 

на заинтересованите лица възможност за писмени възражения и предложения. 

Определянето на праговете, ограниченията и изискванията по процедурата се извършва 

въз основа на нормативни документи (напр.  Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията,  

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията, ПМС № 114/2022 г. , ПМС № 80/2022 г. и др.), 

демаркацията с други инструменти за финансиране, статистически източници (напр. 

данни, получени по служебен път от Националния статистически институт, данни от 

предходни сходни процедури за подбор на проектни предложения, обявявани от 

министерството, и др.), върху които са извършени допълнителни изчисления и анализи. 

Така определените изисквания по процедурата, също така са съобразени с изискванията, 

заложени по НПВУ, целта на самата мярка, минимален брой подкрепени предприятия, 

очакваният ефект от подкрепата на ниво отделно предприятие и на ниво икономика, 

обхвата на допустимите кандидати, дейности и разходи, препоръки от одитни институции, 

коментари и предложения от общественото обсъждане на процедурата и т.н., като считаме, 

че по настоящата мярка са заложени достатъчно реалистични и постижими изисквания с 

оглед на икономическата ситуация в страната и потребностите на потенциалните 

кандидати и бизнеса. 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 5. 

https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/
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1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, 

и 

2. годишен оборот, който не превишава 97,5 млн.лв., и/или 

стойност на активите, която не превишава 84 млн.лв. 

(2) От предприятията по ал. 1 малки предприятия са тези, 

които имат: 

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и 

2. годишен оборот, който не превишава 19,5 млн.лв., и/или 

стойност на активите, която не превишава 19,5 млн.лв. 

(3) От предприятията по ал. 1 микропредприятия са тези, 

които имат: 

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и 

2. годишен оборот, който не превишава 3,9 млн.лв., и/или 

стойност на активите, която не превишава 3,9 млн.лв. 

С оглед на това и предвид факта, че микро предприятията 

трудно могат да реализират нетен приход от по 70 000 лв. на 

година, точно поради причината че са най-малките 

предприятия в страната, съответно с най малък брой персонал, 

то за нас възниква въпросът, защото е поставено подобно 

изискване, което спира възможността на реално най-

затруднените предприятия, да кандидатстват за европейско 

финансиране, на равно с останалите предприятия и съответно, 

да реализират проекти, които биха им помогнали да достигнат 

и задминат тези минимални обявени от вас приходи. 

Считам подобно изискване за дискриминационно, спрямо 

предприятията, които не реализират достатъчно големи 

приходи, но въпреки това имат желанието и потенциала да ги 

достигнат и съответно успешно да реализират някой 

европейски проект. 

С оглед на горното моля да ми отговорите на следните 

въпроси: 

1. Въз-основа на какъв Български или Европейски нормативен 

акт, съответно указание, е поставено като изискване за 

кандидатстване, реализирането на минимални нетни приходи 

за 2019, 2020 и 2021г., в общ размер на 210 000 лв. (за 

микропредприятия), както и реализирането на минимален 

нетен приход в размер на 52 000 лв. за 2021г., в посочената по-

горе програма? 

2. Каква е обосновката, за поставянето на подобен критерий? 
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3. Как биха могли да участват в тази програма 

микропредприятия, които нямат реализиран подобен нетен 

приход? 

91.  08.08.2022г. Уваважеми дами и господа, 

  

във връзка със стартирана процедура  BG-RRP-3.004 - 

Технологична модернизация и в съотвествие с изложената 

информация, че процедурата е насочена към компании в 

четири от икономическите сектори на страната – C 

(Преработваща промишленост), Е (Доставяне на води; 

Канализационни услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване), J (Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; Далекосъобщения) и M ( 

Професионални дейности и научни изследвания). 

  

Бих желала да попитам дали компании с код КИД 10.12 е 

производство и преработка на месо от домашни птици и КИД 

10.89  производители на яйца за консумация , са допустими за 

кандидатстване? 

  

В случай, че въпросът не е към Вас, моля да ме насочите към 

съотвтния колега. 

  

Благодаря предварително, 

  

С уважение, 

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

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

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

качеството на предложението за изпълнение на инвестиция. 

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

настоящата процедура са кандидати, които развиват своята основна икономическа 

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

национални и регионални приоритетни сектори съгласно НСМСП 2021-2027, при 

положение, че отговарят и на всички останали критерии за допустимост съгласно 

условията.  

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.  

С оглед на гореизложеното, въпреки че определените национални и регионални 

приоритетни сектори съгласно НСМСП 2021-2027 включват сектор C10 „Производство на 

хранителни продукти“ съгласно КИД 2008 (Приложение 9), недопустими са 

предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, които попадат в група 10.1 

„Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”. 

Горепосоченото ограничение произтича от демаркацията между настоящата инвестиция 

по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ), финансирана по линия на 

Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 (ПРСР), която би могла да подпомага предприятия, извършващи дейност 

в група 10.1. 

Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, които попадат в код 10.89 

„Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде“ биха били 

допустими кандидати по настоящата процедура при спазване на всички останали 

приложими критерии и изисквания съгласно Условията за кандидатстване. 

Моля да се запознаете с останалите ограничения, произтичащи от демаркацията между 

настоящата инвестиция по ПИТ и ПРСР, описани в т.11.1, 2) от Условията за 

кандидатстване. Включително с изискването за неподкрепа на предприятия, 

осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански 

продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване 

на европейската общност (Приложение 8 към  Условията за кандидатстване), в случай че 

тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони. 
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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. 

Не на последно място, кандидатите не могат да участват в процедурата и да получат 

безвъзмездно финансиране, в случай че попадат в забранителните режими съгласно чл. 1, 

пар. 3 на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 или Регламент (ЕС) № 1407/2013 и по-

конкретно, ако икономическата дейност, за която кандидатстват се отнася до: 

• сектора на първично производство на селскостопански продукти; 

• сектора на преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи: 

- когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези 

продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от 

съответните предприятия; или 

- когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло 

на първичните производители. 

92.  08.08.2022г. Уважаеми г-не/г-жо, 

„…“ ЕООД има основен предмет на дейност производство и 

търговия с етерични масла. Фирмата е част от 

мултинационална компания, като крайните собственици са 

физически лица граждани на САЩ. 

Като се вземе предвид този факт, има ли дружеството право да 

кандидатства по оперативна програма BG-RRP-3.004 

„Технологична модернизация“. 

Поздрави 

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

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

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

качеството на предложението за изпълнение на инвестиция. 

Условията за кандидатстване не съдържат ограничение по отношение на възможността по 

настоящата процедура да кандидатстват предприятия, крайни собственици на които да са 

чуждестранни физически лица (вкл. такива от САЩ). 

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

посочени в т.11.1 и 11.2 от Условията за кандидатстване, с които следва да се запознаете.  
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93.  08.08.2022г. Здравейте, 

Моля, за разяснение относно външното възлагане, което 

трябва да се проведе преди покупката на ДМА по проектите 

по ТМ:  

1. Съгласно МПС 80, чл1, ал (2) Правилата по ал. 1 се прилагат 

за инвестиции, за които финансирането от Механизма 

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

одобрената инвестиция. Означава ли, че при съфинансиране 

от Механизма точно 50% или по-малко, ще можем да си 

закупим ДМА без Публична покана? 

2. При 50% съфинансиране и по-малко от 50%, над каква 

стойност за ДМА трябва да се представи оферта и колко на 

брой? 

3. При 50% съфинансиране и по-малко от 50%, над каква 

стойност за ДНА /софтуер трябва да се представи оферта и 

колко на брой? 

4. Може ли като ЦИФРОВИЗАЦИЯ на процеса да се приеме 

АВТОМАТИЗАЦИЯТА му? 

5. Моля, разяснете какво се има предвид при заявяване на 

инвестиции при условията на „регионална инвестиционна 

помощ“ чрез диверсификацията на продукцията на стопански 

обект с продукти, които не са били произвеждани до момента 

в стопанския обект: 

- 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. 

Недопустими кандидати са предприятия, при които общият 

размер на допустимите разходи не надхвърля с поне 200% 

счетоводната стойност на активите, които се използват 

повторно?  

Нали идеята е да се закупят ДМА за нови/диверсифицирани 

продукти, КАКВИ са тези активи, които ще се използват 

повторно?? Каква е идеята за тези 200% и за тези активи, които 

да се използват повторно?? 

1-3. Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 19, № 28 и № 62, т.4.1. 

 

4. Отговорност на кандидата е да представи и аргументира нужната информация във 

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

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

(цифровизация) на производствените процеси.  

Доколкото от предоставената в запитването информация не става ясно дали визираната 

автоматизация ще доведе до прилагането на информационно-комуникационни технологии 

(цифровизация) на производствените процеси, то не може да се предостави еднозначно 

становище по така зададения въпрос. 

 

5. 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. 

Под „активи, които се използват повторно“ се разбират всички активи в предприятието 

(машини, съоръжения, оборудване, софтуер и др., включително земя), който се използват 

от предприятието за производството на съществуващи продукти и ще бъдат използвани и 

за производството на новия продукт, който ще бъде произвеждан вследствие на 

осъществяването на инвестицията. 

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

94.  08.08.2022г. Здравейте, 

моля да разясните дали компенсациите за ел.енергия, които 

бизнеса получава всеки месец се считат за държавна помощ? 

Под какъв режим се отпускат тези компенсации? 

Благодаря! 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 12, т. 1. 
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95.  08.08.2022г. Здравейте, 

Във връзка с отговор на въпрос 2, точка 2 от 04.08.2022 г., моля 

за допълнително разяснение за следното: 

При придобиване на допустим по процедурата софтуер чрез 

закупуване на лиценз, какъв е допустимият период (1, 2, 3 

години) за закупуване/придобиване на лиценза, така че 

разходът да се счита за допустим? 

Предварително благодаря! 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 68, т. 1. 

96.  08.08.2022г. Здравейте, 

Моля да отговорите на следните въпроси: 

 

1. Предприятието-кандидат има статут на малко предприятие 

и неговият едноличен собственик притежава по 100% от 

предприятие А и предприятие Б. Предприятие А няма дейност 

през 2019, 2020, и 2021г., а предприятие Б няма дейност през 

2020 и 2021г. Кодовете по КИД на предприятията А и Б, 

определени с последните им подадени годишни отчети, 

съвпадат с този на предприятието кандидат. В този случай има 

ли свързаност между предприятията? Какво следва да 

попълним в Декларацията за МСП – независимо предприятие 

или свързано предприятие? Правилно ли смятаме, че статутът 

на малко предприятие няма да се промени, тъй като 

финансовите показатели на другите 2 предприятия са равни на 

нула? 

 

2. Ако две предприятия са партньори, то допустими ли са за 

финансиране и двете предприятия? 

 

Поздрави! 

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

категорично становище, например не е уточнено дали едноличния собственик, 

притежаващ предприятието-кандидат, е физическо или юридическо лице. 

В тази връзка, в случай че едноличният собственик на кандидата е физическо лице, за да е 

налице свързаност между две предприятия чрез физическо лице или група от физически 

лица, които действат съвместно, е необходимо кумулативно да са изпълнени две условия:  

1/ двете предприятия да осъществяват което и да е отношение по смисъла на чл. 4, ал. 5 от 

Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), И 

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

съответен пазар или вертикално свързани пазари, което съгласно представената в 

запитването Ви информация не е налице, тъй като за последните две финансови години 

(2020 г. и 2021 г.) двете предприятия (А и Б) не са извършвали дейност.  

В случай че едноличният собственик на кандидата е юридическо лице, отношенията на 

партньорство и свързаност с други предприятия се определят съгласно чл. 4, ал. 3-7 от 

ЗМСП, като извършването или неизвършването на дейност от някое от предприятията не 

е от значение. 

Моля, запознайте се с изискванията на ЗМСП, както и с Указанията за попълване на 

Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (налични в Приложение 4 към 

Условията за кандидатстване). 

 

2. Условията за кандидатстване не съдържат ограничение по отношение на възможността 

по настоящата процедура да кандидатстват две или повече предприятия-партньори при 

спазване на всички приложими критерии и изисквания. 

97.  08.08.2022г. Здравейте, 

 

въвъв ръзка с определяне статута на МСП, моля за Вашето 

мнение за следния казус. 

Фирма Х е независимо предприятие, със следнит епоказатели: 

2019 г. - активи 94 милиона лв; оборот 87 милиона лева; 

персонал 188 души; 

Както правилно посочвате в запитването си критериите за определяне на вида предприятие 

са два: средносписъчен брой на персонала и финансов критерий. Необходимо е 

предприятието да отговаря едновременно и на двата критерия, за да може да се ползва със 

статус на МСП. От своя страна, финансовият критерий съдържа два алтернативни 

подкритерия: годишен оборот и стойност на активите. Достатъчно е поне единият от 

двата финансови подкритерия да бъде изпълнен заедно с критерия за средносписъчен брой 

на персонала, за да може предприятието да бъде квалифицирано като МСП. 
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2020 г. - активи 98 милиона лв; оборот 87 милиона лева; 

персонал 178 човека 

2021 - активи 129 милиона лева, оборот 140 милиона лева; 

персонал 176 човека. 

 

Според Указанията за попълване на декларацията по чл. 3 и 4 

, ""Критериите за определяне на вида предприятие са два: 

средносписъчен брой на персонала и финансов критерий. 

Необходимо е предприятието да отговаря едновременно и на 

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

От своя страна, финансовият критерий съдържа два 

алтернативни подкритерия: годишен оборот и стойност на 

активите. Достатъчно е поне единият от двата финансови 

подкритерия да бъде изпълнен заедно с критерия за 

средносписъчен брой на персонала, за да може предприятието 

да бъде квалифицирано като МСП. "". 

 

Както е видно от предоставените цифри, фирмата покрива 

критерия за персонал, но не покрива нито един от двата 

алтернативни финансови критерия в нито една от годините.  

 

Моля за Вашето становище, дали при така описаните 

финансови резултати, фирмата може да се счита за МСП или 

не покрива изискванията на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 

 

Благодаря предварително.  

При прилагането на горепосоченото при изследването на категорията на предприятието 

съгласно Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) и на база на информацията, 

предоставена в запитването, че фирма Х е независимо предприятие, може да се заключи 

следното: 

За 2019 г.:  

- средносписъчен брой на персонала: стойността отговаря на стойностите по чл. 3, 

ал. 1 от ЗМСП и не отговаря на стойностите по чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСП; 

- финансов критерий (годишен оборот): стойността отговаря на стойностите по чл. 

3, ал. 1 от ЗМСП и не отговаря на стойностите по чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСП; 
- финансов критерий (стойност на активите): стойността не отговаря на стойностите 

по чл. 3 от ЗМСП. 
Показателите за годината отговарят на категория „средно предприятие“ съгласно 

ЗМСП, тъй като е изпълнен критерий „средносписъчен брой на персонала“ и един 

финансов критерий (годишен оборот). 

За 2020 г.:  

- средносписъчен брой на персонала: стойността отговаря на стойностите по чл. 3, 

ал. 1 от ЗМСП и не отговаря на стойностите по чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСП; 

- финансов критерий (годишен оборот): стойността отговаря на стойностите по чл. 

3, ал. 1 от ЗМСП и не отговаря на стойностите по чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСП; 
- финансов критерий (стойност на активите): стойността не отговаря на стойностите 

по чл. 3 от ЗМСП. 
Показателите за годината отговарят на категория „средно предприятие“ съгласно ЗМСП, 

тъй като е изпълнен критерий „средносписъчен брой на персонала“ и един финансов 

критерий (годишен оборот). 

2021 г.:  

- средносписъчен брой на персонала: стойността отговаря на стойностите по чл. 3, 

ал. 1 от ЗМСП и не отговаря на стойностите по чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСП; 

- финансов критерий (годишен оборот): стойността не отговаря на стойностите по 

чл. 3 от ЗМСП; 
- финансов критерий (стойност на активите): стойността не отговаря на стойностите 

по чл. 3 от ЗМСП. 
Показателите за годината НЕ отговарят на заложеното в чл. 3 на ЗМСП, тъй като е 

изпълнен единствено критерий „средносписъчен брой на персонала“, но не е изпълнен 

нито един финансов критерий, съответно за изследваната година предприятието е с данни 

за „голямо 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“. 
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Във връзка с горепосочената норма и на база предоставената в запитването ви информация 

(фирма Х е независимо предприятие), може да се заключи, че дружеството е категория 

„средно предприятие“ при последна приключена 2021 финансова година. 

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 . 
98.  08.08.2022г. 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 следния въпрос: 

1. Във връзка с предоставения от УО отговор на въпрос 

№ 14 от 26.07.2022г. относно изчисляването на коефициентите 

на етап техническа и финансова оценка, моля за следното 

разяснение: 

В случай, че кандидатът е направил корекции в Отчет за 

приходите и разходите и/или Справка за дълготрайните 

материални активи за 2021 г.  преди подаването на проектното 

предложение и в законоустановения срок (до 30 септември 

след отчетната година, съгласно съвместната заповед между 

НСИ и НАП), ще се вземат ли предвид от Управляващия орган 

коригираните данни или в изчислението на коефициентите за 

техническата и финансовата оценка участват само 

първоначално подадените? 

С уважение 

Отчетите на приходите и разходите, Справките за нетекущите (дълготрайните) активи, 

както и останалите отчетни документи, част от Годишния отчет за дейността, които се 

използват за целите на оценката на административното съответствие и допустимостта 

(ОАСД) и техническата и финансова оценка (ТФО) на предложенията за изпълнение на 

инвестиции, се предоставят на СНД на ПИТ по служебен път от Националния 

статистически институт (НСИ).  

В случай че предприятие-кандидат е извършило корекции в някой от отчетните документи, 

които са източник на проверка по критериите за ОАСД и ТФО, и тези корекции са приети 

от НСИ преди датата на назначаване на комисията, която да извърши оценяване и 

класиране на предложенията по процедурата, съгласно срока, указан в чл. 10, ал. 1 от ПМС 

№ 114/2022г., то коригираните отчетни документи ще бъдат предоставени на СНД на ПИТ 

и ще бъдат използвани за целите на оценката по процедурата. 
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99.  08.08.2022г. Здравейте, 

Във връзка с подготовка на проектно предложение по 

процедурата имаме въпрос относно допустимост на разход за 

закупуване на дрон, като част от специализирано 

технологично оборудване (aerial work - AW), а не като 

транспортно средство за пътници и товари (commercial air 

transport - CAT) - (виж ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО 

ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ)? Оборудването ще се ползва на терен, 

а не в офиса на фирмата. 

С уважение, 

Недопустимо по настоящата процедура е закупуването или наемането на транспортни 

средства и съоръжения съгласно дефиницията в Приложение 12 

Съгласно Приложение 12 към Условията за кандидатстване, сред транспортните средства, 

които са недопустими за подкрепа, е включено и определението за "Въздухоплавателно 

средство" -  всяко средство, което може да получи поддържане в атмосферата за сметка на 

реакцията на въздуха, освен реакцията на въздуха от земната повърхност. 

Също така, съгласно § 3., т. 74. от Допълнителните разпоредби на  Закона за гражданското 

въздухоплаване – „Безпилотно въздухоплавателно средство (дрон)“ е въздухоплавателно 

средство, което се управлява или е предназначено да се управлява самостоятелно или да 

бъде управлявано дистанционно, без на борда да има пилот. 

С оглед на гореизложеното, по настоящата процедура са недопустими всякакъв тип 

въздухоплавателни средства, вкл. дронове. 

100.  09.08.2022г. Уважаеми г-не/г-жо, 

 

Моля за разяснение по следните въпроси: 

1. Във връзка с възможността за изпълнение на предложението 

за инвестиция след подаването му и преди резултат от оценка, 

моля за конкретни насоки какви са задълженията на 

кандидата, в т.ч. за уведомяване на СНД относно старт на 

проекта, избор на изпълнители и друго относимо? В какъв 

срок след подаване на предложението може да се пристъпи 

към изпълнение и стартът на изпълнението обвързан ли е с 

одобрение от страна на СНД на началната дата, посочена от 

бенефициента? 

 

2. Във връзка с критерий за оценка „Участие на кандидата в 

процедури по ОПИК“, в Приложение 6 ""Критерии и 

методология за оценка на предложения за изпълнение на 

инвестиции"" е посочено, че обстоятелството ще се проверява 

„към датата на подаване на предложението за изпълнение на 

инвестиция“, а отговор на Въпрос №3 от секция ""Разяснения 

по процедурата"" посочва следното: „Данните относно 

оценката по критерия ще бъдат проследявани към крайния 

срок за кандидатстване по процедурата (21.09.2022 г.)“. 

Предвид че Въпроси и отговори са част от Насоките за 

кандидатстване, моля за пояснение, кое от двете твърдения е с 

по-голяма тежест и съответно - в случай че кандидат подаде 

проектно предложение преди 21.09.2022 и към този момент 

няма сключен договор, но такъв има към 21.09.2022 след 

1. При решение за изпълнение на инвестицията преди сключване на договор за 

финансиране, е от изключителна важност това да се инициира след момента на подаване 

на предложението за изпълнение на инвестиция чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. В 

тази връзка трябва да бъде съобразено и изискването, посочено в т. 13.1 „Допустими 

дейности“ от Условията за кандидатстване, съгласно което са недопустими дейностите, 

започнати преди подаването на Формуляра за кандидатстване от кандидата, независимо 

дали всички свързани плащания са извършени от него. На въпросното изискване е 

акцентирано и в т. 13.2 „Недопустими дейности“ и т. 14.3 от „Недопустими разходи“ от 

Условията кандидатстване. 

Съгласно дефиницията за „започване на работата по предложението за изпълнение на 

инвестиция“ по чл. 2, пар. 23 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, дадена в 

Приложение 12 към Условията за кандидатстване: „Дата на започване на работата - 

означава първото от следните събития: започване на строителните работи, свързани с 

инвестицията, или поемане на първия правнообвързващ ангажимент за поръчка на 

оборудване или всеки друг ангажимент, който прави инвестицията необратима. 

Купуването на земя и подготвителните дейности като получаването на разрешителни и 

провеждането на проучвания на осъществимостта не се считат за започване на работите по 

проекта. При поглъщания на предприятия „започване на работите по проекта“ означава 

момента на придобиване на активите, пряко свързани с придобития стопански обект.“ 

Всички изисквания, заложени за дейностите и разходите в Условията за кандидатстване и 

Условията за изпълнение, са приложими в пълна сила и спрямо дейности и разходи, 

изпълнени и извършени преди сключването на договор за финансиране.  

Не е необходимо уведомяване на СНД относно старт на изпълнение след подаване на 

предложение за изпълнение на инвестиция. 

Що се отнася до избора на изпълнители, то трябва да се имат предвид изискванията на т. 1 

„Техническо изпълнение на проектите“, подточка 1.1 от Условията за изпълнение, а 
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подаване на предложение, то точките по критерия ще бъдат ли 

присъдени? 

Благодаря! 

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

от общата сума на одобрения проект (съгласно Условията за кандидатстване максималният 

интензитет на безвъзмездното финансиране по процедурата е 50%), Структурата по 

наблюдение и докладване (СНД) ще изисква следното: 

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

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

разпечатки от официални интернет страници на производители/доставчици или 

комбинация от посочените, съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание, 

които не противоречат на заложените в договора за финансиране. Крайните получатели 

(КП)/кандидатите за БФП прилагат и обосновка в свободен текст за направения избор на 

база на събраните оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници. 

В този смисъл: 

Предмет Избор с публична 

покана 

Поне 2 (две) съпоставими 

оферти, каталози, разпечатки от 

официални интернет страници 

или комбинация от посочените 

Доставки или 

услуги 

≥ 273 812 лв. < 273 812 лв. 

При необходимост от провеждане на процедура „публична покана“ по реда на ПМС № 

80/2022 г. в периода след подаване на предложението и преди сключване на договор за 

финансиране, кандидатите трябва да обявят процедурата като използват 

функционалностите на ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. През средата за кандидатстване 

на системата (Електронно кандидатстване) и в създадения собствен профил за 

кандидатстване, кандидатът обявява процедурата за избор на изпълнители в частта „Е-

тръжни процедури“, „Моите е-тръжни процедури“, бутон „+ Нова процедура“. Чрез тази 

функционалност е възможно да се обявяват процедури за избор на изпълнител по ПМС № 

80/2022 г. преди сключване на договор за финансиране. 

При обявяване на процедура „публична покана“ могат да бъда използвани, образците 

разработени от СНД и публикувани на https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-

vazstanovyavane-i-ustojchivost/  

https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/
https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/


    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО 

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

 

13 

 

 

 

 

В случаите, когато не се налага провеждане на процедура „публична покана“, кандидатът 

следва да направи избора на изпълнител на базата на събрани поне 2 (две) съпоставими 

оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници на 

производители/доставчици или комбинация от посочените, като изготвят и обосновка в 

свободен текст за направения избор. Офертите/разпечатките трябва да са съобразени с 

момента на подаване на предложението за изпълнение на инвестицията, като от тях трябва 

бъде възможно и идентифициране на оферента.  

Моля, запознайте се и с разяснението по въпрос № 62, т. 4.1. 

 

2. Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 17, т. 1 и № 55, т. 7. 


