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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 05.08.2022 г. 

9.  26.07.2022г. "Здравейте, 

 

Въпросът ми свързан с отделните условия за микро, малки и 

средни предприятия в случаите, когато има свързаност и в 

следствие на тази свързаност се промени категорията на 

предприятието-кандидат.  Посочените в условията за 

кандидатстване изисквания за: 

- минимален размер на нетните приходи от продажби за 

2021г.; 

- минимален размер на нетните приходи от продажби за 

трите предходни години (2019, 2020 и 2021 г.); 

- максималния размер на безвъзмездната помощ зависещ от 

нетните приходи от продажби от предходните години 

следва да се прилагат към финансовите данни на 

предприятието-кандидат или към финансовите данни от 

справката за обобщените параметри на предприятието-

кандидат? 

 

Пример: Едно предприятие, което ако е независимо би било 

микро, но в резултат на свързаност статута му се промени на 

малко. Приходите на предприятието-кандидат през 2021г. са 

100 хил.лв. и имайки предвид статута му на малко, поради 

наличието на свързаност, то е недопустимо. Обобщените 

приходи на предприятието-кандидат и свързаните 

предприятия са 300 хил.лв,, което определя предприятието-

кандидат като допустимо. Аналогичен е случая и с 

приходите за предходните 3 години. От това кои приходи за 

2019, 2020 и 2021 г. ще се взимат зависи и общият размер на 

бъзвъзмездната помощ. 

Въпросът ми е кои приходи ще се имат предвид при свързани 

предприятия – на предприятието-кандидат или обобщените 

параметри от справката към Декларация за МСП? 

Моето мнение е, че правилно би било да се вземат 

обобщените параметри. Другото ще лиши от участие в 

Ограничението за максимален размер на безвъзмездно финансиране съгласно 

реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 

г., 2020 г. и 2021 г., посочено в т. 9 от Условията за кандидатстване, както и изискванията 

кандидатите да са реализирали определен минимален размер на нетни приходи от 

продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години и определен минимален 

размер нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, посочени в т. 11.1, 

подточки 4) и 5) от Условията за кандидатстване, се отнасят индивидуално за 

предприятието-кандидат, а не общо за всички предприятия, с които същото се явява 

предприятие-партньор и/или свързано предприятие съгласно разпоредбите на чл. 3 и чл. 

4 от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) и Препоръка на Комисията от 6 

май 2003 г. 

Посоченото е видно и от указания начин на изчисляване на средногодишните нетни 

приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. в т. 9 от условията, 

както и от бележки под линия № 11 и № 12 (на стр. 12 от Условията за кандидатстване), 

където са указани източниците на информация от индивидуалните отчети на кандидатите 

за проверка на заложените изисквания, а именно: 

- текст в т. 9 от Условията за кандидатстване: реализираните средногодишни нетни 

приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г., се изчисляват по 

следния начин: Отчет за приходите и разходите за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., сборът от 

стойностите по ред „Нетни приходи от продажби“ (код на реда 15100, кол. 1) от 

приходната част на отчетите за трите години, делено на 3; 

- бележка № 11: Отчет за приходите и разходите за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., сбора от 

стойностите по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на отчетите за 

трите години (код на реда 15100, колона 1); 

- бележка № 12: Отчет за приходите и разходите за 2021 г., стойността по ред „Нетни 

приходи от продажби“ от приходната част на отчета (код на реда 15100, колона 1). 

Независимо, че изискването за реализиран определен минимален размер на нетни 

приходи от продажби е индивидуално за предприятието-кандидат, преценката относно 

категорията на кандидата (микро-, малко или средно предприятие) следва да се направи 

съгласно разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 

г. След като се отчетат всички отношения на партньорство и/или свързаност, които 

дадено предприятие може да има с други предприятия, и въз основа на това се определи 
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процедурата доста фирми, което води до неспазване на един 

от основните принципи на ЕС – равен достъп до 

финансиране. 

 

Поздрави!" 

неговата категория, следва да се прецени кое ограничение за максимален размер на 

безвъзмездно финансиране, посочено в т. 9 от Условията за кандидатстване, и кои 

минимални размери на нетни приходи от продажби, съгласно посоченото в т. 11.1, 

подточки 4) и 5) от условията, са приложими за кандидата. 

Във връзка с посочения от Вас пример, ако, след като се изследва 

партньорството/свързаността съгласно ЗМСП на дадено предприятие, се прецени, че 

същото е малко предприятие, то за него ще са приложими следните 

ограничения/изисквания съгласно Условията за кандидатстване: 

- максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално 

предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава: 350 000 лева, както 

и 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния 

период 2019 г., 2020 г. и 2021 г., съгласно индивидуалните отчети за приходите и 

разходите за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на кандидата; 

- нетните приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години да 

са равни на или надвишаващи 750 000 лева, съгласно индивидуалните отчети за 

приходите и разходите за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. на кандидата; 

- нетните приходи от продажби за 2021-ва финансова година да са равни на или 

надвишаващи 187 000 лева, съгласно индивидуалния отчет за приходите и разходите за 

2021 г. на кандидата. 

10.  26.07.2022г. Дали софтуерни продукти от типа CAD (Computer Aided 

Design)  попадат в категорията MOM/MES? Например, 

развит пазарен продукт, стъпващ на собствена CAD 

технология и предназначен за определена пазарна ниша - 

производство на опаковки от картон и велпапе, 

дигитализиращ почти целия процес на производство - от 

първоначален дизайн до подготовка за серийно машинно 

производство, приема ли се по смисъла на тази програма, че 

попада в категорията Manufacturing Execution System. 

Производствената изпълнителна система или MES (Manufacturing Execution System) 

представлява система, реализирана на базата на приложен софтуер, която компаниите 

могат да използват, за да измерват, оценяват и управляват своите критични 

производствени дейности. В термина MES свободно се съдържат разнообразни значения 

за различните отрасли на промишлеността (електронна, химическа, хранително-вкусова 

и т.н.). MES има множество компоненти, които могат да бъдат разгърнати в различни 

мащаби - от проследяване на междинните продукти до комплексните решения, внедрени 

в цяло едно предприятие. 

От друга страна, системите за автоматизирано проектиране и компютърното проектиране 

(Computer Aided Design - CAD), са специализирани системи за геометрично моделиране, 

позволяващи проектиране и изпитване във виртуална среда (с помощта на компютър и 

компютърни симулации) на промишлени изделия, както и на инструментите, 

необходими за тяхното производство. CAD системите се използват за създаването на 

конструкционна документация за механични, електрически или електронни продукти и 

др. 

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

информация във Формуляра за кандидатстване, относно попадането на посочените в 
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запитването софтуерни продукти от типа CAD в обхвата на допустимите по процедурата 

разходи за придобиване на ДНА - специализиран софтуер и ERP системи, CRM системи 

и/или MOM/MES системи. Обръщаме внимание, че разходите за придобиване на ERP 

системи, CRM системи и/или MOM/MES системи не трябва да надвишават общо 50 000 

лева. 

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. 

11.  26.07.2022г. "Уважаеми дами и господа, 

В Приложение 12 Използвани съкращения е посочено „За 

целите на настоящата процедура не представляват 

транспортни средства машини и съоръжения, които се 

придвижват само на територията на предприятието или се 

използват за вътрешно технологичен транспорт, при условие, 

че не се придвижват по пътищата.“ 

 

Моля за информация считат ли се за транспортни средства 

подемните машини (кранове), пряко участващи в 

производствения процес на предприятието? 

 

Във връзка с уточнението „не представляват транспортни 

средства машини и съоръжения, които се придвижват само 

на територията на предприятието или се използват за 

вътрешно технологичен транспорт при условие, че не се 

придвижват по пътищата“, моля за следната информация: 

 

• Допустимо ли е закупуването на подемна машина, която се 

използва за технологични цели само и единствено на 

територията на предприятието? 

 

• Допустимо ли е закупуването на подемна машина, която се 

използва за технологични цели на територията на 

предприятието, но и при извършване на производствен 

процес (монтаж) в бази на клиенти? 

 

С Уважение, 

Д. С." 

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

наемане на транспортни средства и съоръжения (съгласно дефиницията, представена в 

Приложение 12) са недопустими, като за целите на настоящата процедура не 

представляват транспортни средства машини и съоръжения, които се придвижват 

само на територията на предприятието или се използват за вътрешно технологичен 

транспорт, при условие че не се придвижват по пътищата. 

Допълнително, дълготрайните активи, придобити със средства по предложението за 

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

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

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

предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, 

както и да останат свързани с предложението за изпълнение на инвестиция, за което е 

предоставена помощта, за период от минимум три години от окончателното плащане. 

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

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

следва във Формуляра за кандидатстване да е представена информация как кандидатът 

ще осигури съблюдаването на изискването закупените машини/съоръжения/оборудване 

да се ползват само за вътрешно технологичен превоз, както и обосновка, че чрез 

новопридобития актив ще се осъществява дейност, която е в рамките на икономическата 

дейност, за която се кандидатства. 

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

предоставяме следните разяснения: 

В случаите, когато даден актив (машина, съоръжение или оборудване) ще се придвижва 

само на територията на предприятието или ще се използва само за вътрешно 

технологичен транспорт, при условие, че не се придвижва по пътищата, както и са 

спазени всички останали условия за допустимост на разходите, същият би се считал за 

допустим по процедурата. 
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В случаите, когато даден актив (транспортно средство) ще се придвижва не само на 

територията на предприятието, но и извън нея, или няма да се използва само за вътрешно 

технологичен транспорт, същият е недопустим по процедурата. 

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

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

разходите, съгласно Условията за кандидатстване, включително задължително да води 

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

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

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. 

12.  26.07.2022г. "Уважаеми дами и господа, 

В връзка с обявена процедура чрез подбор на предложения за 

изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-

3.004 „Технологична модернизация“ бихме искали да Ви 

зададем следните въпроси: 

 

1. В Условията за кандидатстване, раздел 8. Приложим 

режим на минимални/държавни помощи е посочено 

„Данните за получени държавни/минимални помощи следва 

да бъдат надлежно посочени от кандидатите в Декларацията 

за държавни/минимални помощи (Приложение 3). Помощта 

се счита за получена от момента на сключване на договора за 

нейното предоставяне. В случай че след подаване на 

предложението за изпълнение на инвестиция настъпи 

промяна по отношение на получената държавна/минимална 

помощ, кандидатът следва да уведоми писмено СНД и да 

изпрати нова Декларация за държавни/минимални помощи 

(Приложение 3), с попълнени актуални данни в нея, в срок от 

5 (пет) работни дни чрез модул „Комуникация с УО“ в 

Информационната система за Механизма (ИСМ) - 

Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), раздел 

„Национален план за възстановяване и устойчивост“ 

(НПВУ).“ 

 

1. Плащанията по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на 

електрическа енергия, одобрена с Решение на МС № 739 от 26.10.2021 г., изменена с 

Решение № 771 от 06.11.2021 г., не се считат за държавна помощ. 

В тази връзка, същите не следва да бъдат посочвани в Приложение 3.1 към Декларацията 

за държавни/минимални помощи. 

 

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“. 

Отговорност на кандидата е да представи и аргументира нужната информация, свързана 

с преценка допустимостта на даден актив. 

Съгласно представената в запитването информация, разходи за закупуване на 

компютърно оборудване (включително скенери, плотери и др.), което представлява 

производствен актив и е необходимо за производствената дейност на кандидата, и при 

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

считали за допустими по процедурата. 

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

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

информация относно предложението за изпълнение на инвестиция. 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Моля за информация дали в Приложение 3.1 Получена 

държавна/минимална помощ е необходимо да бъдат вписани 

и получените от предприятията компенсации за високата 

цена на електроенергията чрез Програма за компенсиране на  

небитови крайни клиенти на електрическа енергия одобрена 

с решение № 739 от 26.10.2021 г. и изменена с решение № 

771 от 06.11.2021г.? 

 

В случай че компенсациите имат характер на държавна 

помощ и предвид продължаващото действие на програмата, 

моля за информация необходимо ли е в срок  от 5  работни 

дни от получаването на ежемесечна фактура от доставчиците 

на електроенергия, кандидатите да изпращат чрез 

Информационната система за Механизма (ИСМ) 

актуализирана Декларация за държавни/минимални помощи 

(Приложение 3)? 

 

2. В Условията за кандидатстване, раздел 14.3. 

Недопустими разходи са посочени „разходи за закупуване на 

компютърно оборудване и софтуер за административни 

нужди на предприятието;“. 

 

Моля за информация допустимо ли е закупуването на 

компютърно оборудване, включително скенери, плотери и 

др., необходимо за производствената дейност на кандидата?  

 

При предприятията предлагащи високотехнологични услуги 

с интензивно използване на знания, основните дълготрайни 

материални активи, част от производствения процес са 

именно компютърно оборудване и периферия и 

модернизирането им има пряко отношение към постигане на 

основната цел на процедурата." 

 

13.  26.07.2022г. "Здравейте,  

 

Бих искала да задам въпрос относно едно от условията за 

допустимост на кандидатите, по-конкретно относно срока, 

който се взема предвид за липса на влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение за нарушение на чл. 61, 

1) Ограниченията за участие и предоставяне на средства от Механизма са поставени с 

Постановление № 114 на МС от 8.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за 

предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и 

устойчивост и Закона за обществените поръчки. Доколкото ПМС № 114/2022 г. не 

съдържа специални срокове за прилагане на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, то 

приложим  е срокът, установен в него - три години от датата на влизането в сила на акт 
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Въпрос Разяснения от СНД 

ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, 

чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда, или 

чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност, а именно:  

 

1) В настоящия случай кой срок следва да е изтекъл, за 

да се приеме, че кандидатът е допустим -  три години или 

една година, считано от влизането в сила на наказателните 

постановления?  

 

2) В случай че се прилага тригодишен срок, по 

аналогия на ЗОП, приложими ли са и предвидените в чл. 56 

от Закона за обществените поръчки Мерки за доказване на 

надеждност, при представяне на доказателства за които 

кандидатът да бъде допустим?" 

на компетентен орган, с който е установено наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 6, освен ако в акта е посочен друг срок. 

 

2) В посочения случай приложимият закон e Законът за обществените поръчки. В него са 

изброени конкретните хипотези, в които е приложимо представянето на доказателства за 

предприети мерки за надеждност. По отношение на нарушенията, свързани с трудовите 

права на гражданите, доказването на надеждност ще е приложимо само за кандидатите с 

влезли в сила постановления за установени нарушения по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 

245 от Кодекса на труда. 

14.  26.07.2022г. "Здравейте,  

Имаме извършени корекции в Годишния финансов отчет за 

2019 г. и конкретно в Отчет за приходи и разходи за 2019 г. 

В такъв случай стойностите в кодове 10000, 10200, 10300, 

10400, 10410, 15000 и 15100 на Отчет за приходи и разходи 

за 2019 г., които участват в изчисленията  на  критериите за 

техническа и финансова оценка, се различават от тези в 

Отчет за приходи и разходи за 2020 г., колона ""Предходна 

година"".  С кои стойности за 2019 г. следва да извършим 

изчисленията - с коригираните и отразени в Отчет за приходи 

и разходи за 2020 г., колона ""Предходна година"" или със 

стойностите от Отчет за приходи и разходи за 2019 г.?" 

Съгласно указаното в Критериите и методологията за оценка на предложения за 

изпълнение на инвестиции (Приложение 6 към Условията за кандидатстване), раздел II. 

„Критерии за техническа и финансова оценка“, колона „Източник на проверка“, при 

изчисляването на коефициентите, включени в този раздел, се вземат предвид данните от 

отчетите (включително от Отчета за приходите и разходите) за съответната година. 

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

изчисляването на коефициентите за 2019 г. на етап техническа и финансова оценка, 

следва да бъдат вземани предвид данните от отчетите (включително и от Отчета за 

приходите и разходите) за 2019 година, колона 1 „Текуща година“, както са подадени към 

Националния статистически институт (НСИ). 

С оглед гарантиране на принципите на равно третиране и свободна конкуренция между 

кандидатите, правилата по които се извършва оценяването на предложенията за 

изпълнение на инвестиции и източниците на проверка в производството по подбор на 

предложенията са еднакви за всички кандидати. 

15.  26.07.2022г. Във връзка с изискването за ненасяне на вреди и по-

специално в частта, че няма да бъдат финансирани 

"дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, 

включително използване надолу по веригата", бих искала да 

попитам дали ще бъде допусната до участие фирма, 

занимаваща се с обработка на парафини, като се има предвид, 

че кодът й на дейност е сред допустимите такива, но 

Съгласно т. 13.2, т. 14.3 и т. 16 от Условията за кандидатстване, с цел гарантиране в 

максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, няма 

да се подкрепят дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително 

използване надолу по веригата. 

Дейности, свързани с рециклиране на производни на изкопаеми горива, не попадат в 

обхвата на горецитираните недопустими дейности, в случай че същите не водят до 

увеличаване на изгарянето или депонирането на отпадъци. 
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парафинът е част от веригата, получена след преработка на 

нефтопродукти 

 

16.  26.07.2022г. Относно определението, дадено на понятието 

"цифровизация", ще бъде ли достатъчно оборудването, 

закупено и инсталирано по проекта, да има електронен 

(цифров) модул за управление или ще се изисква същото да 

бъде свързано към компютърна система/софтуер в 

предприятието? Ще бъде ли изисквано оборудването да 

изпраща данни към такава система? 

Условията за кандидатстване не поставят изискване закупените активи (ДМА и ДНА) да 

бъдат свързани към компютърна система/софтуер в предприятието, или да изпращат 

данни към такава система. 

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. 

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. 

17.  26.07.2022г. Здравейте, 

 

Във връзка със стартирала процедура BG-RRP-3.004 

„Технологична модернизация“, моля за разяснения по 

следните въпроси: 

1. Във връзка с критерии за техническа оценка ""Участие на 

кандидата в процедури по ОПИК"" - ще се счита ли за 

финансиране от ОПИК сключване на договор по процедура 

BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез 

подобряване на енергийната ефективност“, за която имаме 

одобрен проект? 

 

2. Допустим разход ли е закупуването на 

мотокар/електрокар, с който да обслужваме дейността си и 

същият се движи само в рамките на производствените 

помещения на компанията? 

 

Благодаря Ви предварително за представените разяснения. 

 

Поздрави 

1. Процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на 

енергийната ефективност“ не е извън обхвата на критерий 9. „Участие на кандидата в 

процедури по ОПИК“, като в случай че кандидатът има сключен договор по процедурата, 

това ще бъде взето предвид  при оценката по критерия. Данните относно критерия ще 

бъдат проследявани към крайния срок за кандидатстване по процедурата (21.09.2022г.). 

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

или наемане на транспортни средства и съоръжения (съгласно дефиницията, представена 

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

представляват транспортни средства  (съответно придобиването им е допустим разход 

при спазване на всички приложими изисквания) машини и съоръжения, които се 

придвижват само на територията на предприятието или се използват за вътрешно 

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

Допълнително, дълготрайните активи, придобити със средства по предложението за 

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

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

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

предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, 

както и да останат свързани с предложението за изпълнение на инвестиция, за което е 

предоставена помощта, за период от минимум три години от окончателното плащане. 

 

 


