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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 01.09.2022 г. 

176.  22.08.2022г. Здравейте, 

  

Режимът по който ще кандидатстваме е „de minimis”. 

Основен предмет на дружеството ни е издателска дейност. 

Имаме съществуваща софтуерна платформа за създаване на 

електронно съдържание, която има нужда от 

осъвременяване и добавяне на нови функционалности и 

приложения.  В тази връзка молим да потвърдите 

допустимостта на следните разходи - ДНА: 

1. Надграждане функционалностите на съществуващи 

модули от софтуерната платформа за създаване на 

електронно съдържание.  

2. Създаване на нови модули към съществуваща 

софтуерна платформа за създаване на електронно 

съдържание. 

 

Приятен ден.  

1. и 2. По отношение заявяването на разходи за надграждане на съществуващ специализиран 

софтуер с нови модули по режим „de minimis” същите биха се считали за допустими, при 

условие че е спазено изискването разходът да е заприходен като ДНА, както и са спазени 

всички останали условия за допустимост на разходите по настоящата процедура. 

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 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  надграждане на съществуващи специализиран софтуер 

с нови модули няма да се считат за допустими с оглед на факта, че не е налице достатъчна 

увереност, че представляват първоначална инвестиция в цялостно ново решение. 

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. 
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177.  22.08.2022г. Здравейте, 

От името на компанията, която представлявам - С... ООД, 

искам да Ви благодаря за инициативата ""Технологична 

модернизация в МСП"". 

След разговор с Ваш представител, ми беше обяснено, че 

всички въпроси свързани с програмата, би следвало да се 

подават официално на сайта mig.gov.bg 

Тъй като не намерих тази опция, Ви изпращам това 

запитване, с цел изясняване на процедурата. 

При положение, че това е правилният канал, въпросът ми е 

как можем да определим към коя категория се отнася С... 

ООД? 

Микро, Малко или Средно предприятие? 

Благодаря предварително за отделеното време. 

Поздрави, 

Водещи при определянето на категорията на предприятието са разпоредбите на Закона за 

малките и средните предприятия (ЗМСП), с който препоръчваме да се запознаете в цялост, 

като обърнете особено внимание на чл. 3 и чл. 4 от него. 

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. 

Статусът на едно предприятие се определя на базата на последните две последователни 

финансови години, в които предприятието запазва своите параметри по чл. 3 от ЗМСП без 

промяна. 

Допустими кандидати по настоящата процедура са единствено микро-, малки и средни 

предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 

На етап оценка критерият за допустимост се проверява на база на  предоставената Декларация 

за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. След публикуване на списъците с одобрените за 

финансиране кандидати, подредени в низходящ ред по съответните сектори и в съответните 

категории, Структурата по наблюдение и докладване (СНД) ще извърши (освен останалото) 

документална проверка по същество, във връзка декларираната категория от кандидатите. 

Първо ще бъде проверена декларираната от кандидата категория не етап кандидатстване, 

довела до правилното му класиране в съответния списък по сектори и категория. След което 

ще бъде проверена категорията на кандидата в момента преди сключване на договора за 

финансиране. Покриването на изискванията за категорията на предприятието и към двата 

момента е условие за допустимост на кандидатите. 

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

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

на промяната е налице неспазване на заложени в Условията за кандидатстване правила или 

ограничения, които водят до заключение, че кандидатът не отговаря на изискванията за краен 

получател на средства от Механизма, ще бъде издадено решение за отказ за предоставяне на 

безвъзмездно финансиране за съответния кандидат. 

Моля, запознайте се с 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). 

178.  22.08.2022г. Допустимо ли е малко предприятие извън ЮЗР да 

кандидатства по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична 

модернизация“ за закупуване технологично оборудване с 

цел разширяване на производствения капацитет на стойност 

850 хил. лв. без ДДС, с максимален размер на заявеното 

Посоченият в запитването подход е допустим. 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 111. 
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безвъзмездно финансиране 350 хил. лв., като интензитетът 

на безвъзмездното финансиране бъде 41,1764 %? 

179.  22.08.2022г. Здравейте, 

Във връзка с допустимостта на потенциален кандидат / краен 

получател по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична 

модернизация“ имам следния въпрос: 

1. Дружество, основано в България през 2021 г. има интерес 

да кандидатства по процедурата, като не отговаря 

единствено на условието да е регистрирано не по-късно от 

31.12.2019 г. Едноличният собственик на капитала е 

чуждестранно предприятие от държава-членка на ЕС, 

еквивалентно лице на търговец по смисъла на Търговския 

закон съгласно законодателството на въпросната държава-

членка.  

Съгласно посоченото в критериите за допустимост на 

кандидатите, чуждестранното предприятие може да бъде 

предприятие-кандидат по процедурата.  

Въпросът ми е къде трябва да се изпълнява инвестицията. 

Допустимо ли е инвестицията да се реализира от 

чуждестранното предприятие-кандидат в производствения 

обект на регистрираното в България дружество?  

Благодаря Ви за съдействието! 

С уважение, 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 51, т. 2. 

 

180.  23.08.2022г. Здравейте, имаме следния въпрос по процедурата: 

Фирмата ни е собственост на физическо лице А и 

юридическо лице Х.  

Юридическо лице Х е 100% собственост на физическо лице 

Б, което е единствено с австрийско гражданство - няма 

българско ЕГН или ЛНЧ.  

Физическо лице Б притежава австрийски паспорт, в който са 

описани имената му, датата му на раждане, дата на издаване 

и  валидност на паспорта и номер на паспорта. 

Моля за информация какво следва да попълним поле Данни 

за действителни собственици от формуляра за 

кандидатстване (графи Вид на регистрационен/данъчен 

номер и Регистрационен/данъчен номер), след като лицето Б 

няма ЕГН или ЛНЧ, а паспорта е временен документ и 

подлежи на смяна регулярно. 

Хубав ден! 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 32, т. 1 и № 158. 
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181.  23.08.2022г. Здравейте,  

 

във връзка с изискването предприятието да не е в затруднено 

положение /и на ниво група/, ако кандидатства по режим 

""регионална инвестиционна помощ, моля да напишете кои 

години би следвало да се взимат предвид при преценка на 

затрудненото положение. 

Недопустими кандидати при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ са  
„предприятия в затруднено положение“ съгласно определението, дадено в Приложение 12 към 

Условията за кандидатстване. 

Преценката относно посоченото обстоятелство се извършва на етап кандидатстване въз 

основа на представената Декларация за държавни/минимални помощи (Приложение 3 към 

Условията за кандидатстване), а документална проверка на декларираното обстоятелство се 

извършва въз основа на данните за последната приключена финансова година към момента 

преди сключване на договор за финансиране. 

Допълнително, моля, запознайте се с разясненията относно „предприятия в затруднено 

положение“, дадени в Приложение 3.А към Декларацията за държавни/минимални помощи. 

182.  23.08.2022г. Здравейте, 

Моля за разяснение във връзка с отворената процедурата 

Технологична модернизация - допустим ли е ДМА, 

представляващ поточна производствена линия, част от 

производствения процес на предприятието и ако е 

допустимо, изисква ли се допълнителна някаква 

информация, обследване или доклад от външен орган и 

какъв. Въпросът ми е извън описаните изисквания за 

комулативност на цифровизация и подобряване на 

производствения процес и описанията за 

съпоставиставимост с 6-те цели по Регламента за 

таксономията, които ще бъдат спазени? 

Предварително благодаря 

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 за 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 в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от 

Формуляра за кандидатстване. 

В допълнение, предложението за изпълнение на инвестиция трябва да е в съответствие с 

принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, като в тази връзка на етап кандидатстване 

предприятията трябва да предоставят попълнена и подписана Декларация при кандидатстване 

(Приложение 2), както и релевантната информация във Формуляра за кандидатстване, т. 

„Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“. 

Документите, които се подават на етап кандидатстване, са изчерпателно изброени в т. 21 от 

Условията за кандидатстване, като списъкът не включва споменатите в запитването  
обследване или доклад от външен орган. 

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. 

183.  23.08.2022г. Уважаеми дами и господа, 

Основната дейност на компанията ни е проектиране, 

доставка на материали и компоненти и изграждане на 

фотоволтаични електроцентрали. Тъй като проявяваме 

интерес към възможността за финансиране по процедура 

BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, моля да 

уточните дали основната ни дейност попада в обхвата на код, 

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 
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който е сред допустимите за подкрепа кодове на 

икономическа дейност, съгласно определените национални 

и регионални приоритетни сектори в НСМСП 2021-2027 и 

дали профилът на компанията ни е сред допустимите за 

участие в процедура BG-RRP-3.004 „Технологична 

модернизация“. 

 

Благодаря предварително. 

С уважение! 

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 т. 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.  

В случай че кандидатът не е уверен кой е кода на основна икономическа дейност на 

предприятието му за 2021 г., е препоръчително да се обърне към НСИ за проверка на 

кода. 

Обръщаме внимание, че оценителната комисия ще извършва служебна проверка относно кода 

на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни, предоставени от НСИ, 

за 2021 г. 

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

предложение за изпълнение на инвестиция  ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще 

разполага с цялата специфична информация относно предложението. 

184.  23.08.2022г. Здравейте, 

В случай че съгласно офертата предвиденото за закупуване 

оборудване притежава товароподемност 3200 кг., допустимо 

ли е залагането на 3000 кг. минимална товароподемност в 

Приложение 5 Техническа спецификация? 

 

Посоченото счита ли се за несъответствие между 

техническата спецификация и информацията налична в 

офертата? 

Съгласно посоченото в т. 21, буква е/ от Условията за кандидатстване, съдържащите се в 

офертата технически и/или функционални характеристики на актива, следва да съответстват 

на посочените в Техническата спецификация (Приложение 5) минимални технически и/или 

функционални характеристики. 

С оглед на посоченото, кандидатите следва да представят към Формуляра за кандидатстване 

оферти, съдържащи технически и/или функционални характеристики на актива, които да 

съответстват в максимална степен на посочените минимални технически и/или функционални 

характеристики в Техническата спецификация (Приложение 5).  

В случай че характеристиките на актива в представената оферта, не съответстват на 

посочените в Техническата спецификация (Приложение 5) минимални характеристики, или в 

офертата се установи друга нередовност, Оценителната комисия еднократно ще изпрати чрез 

ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ, на кандидата уведомление за установените нередовности 

като определя срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от 7 (седем) дни 

от датата на изпращане на уведомлението чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. 

Допълнително, наличието на съответствие между техническите и/или функционалните 

характеристики, налични в офертата, и посочени в Техническата спецификация (Приложение 

5) е необходимо за оценката на предложението по критерий № 10. „Реалистичност на 

разходите по предложението за изпълнение на инвестиция“ от техническата и финансова 

оценка. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 18, т. 3 и № 109. 

185.  23.08.2022г. Здравейте! 

Моля, за становище как е редно да се попълни Декларацията 

по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП за кандидат, който отчитайки 

свързаността си: 

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

категорично становище. 
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- през 2018 г. има статут на малко предприятие; 

- 2019 г. - отново показатели за категория ""малко"" 

предприятие; 

- през 2020 г. - показателите вече са за категория ""микро"" 

предприятие; 

- данните за приключената 2021 г. отново сочат категория 

""микро"" предприятие. 

В тази връзка, предвид че предприятието има 2 приключени 

последователни години със статут на микро предприятие и 

през 2022 г. вече е тази категория, но Декларацията се 

попълва за 2021 г., към която година има приключени 2 

последователни години със статут малко и само една година 

(2020) със статут микро, но е с данни за микро предприятие 

за съответната година на деклариране.  

Следва да си отбележим показателите за средносписъчен 

брой на персонала и финансовите критерии за микро в т. 2 от 

образеца, но да декларираме в т. 3 все още категория малко 

предприятие за финансовата година 2021 г. + съответната 

допълнителна информация за данните в годините 2018-2021 

г., представена съгласно т. 4  или направо посочваме и 

категория микро предприятие в т. 3? 

Отговаряме на Условията за кандидатстване и за малко, и за 

микро предприятие, и ще заложим бюджет до максимално 

позволения за микро предприятия, тъй като очакваме и през 

2022 г. да запазим показателите за микро предприятие, но 

въпросът е правилно да си декларираме категорията на етап 

кандидтстване, за да можем правилно да бъдем класирани в 

съответния списък по сектори и категория и да нямаме отказ 

за предоставяне на БФП, в случай че бъдем одобрени. 

Предварително благодаря за отговора! 

Допустими кандидати по настоящата процедура са единствено микро, малки и средни 

предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 

Статусът на едно предприятие се определя на базата на последните две последователни 

финансови години, в които предприятието запазва своите параметри по член 3 от ЗМСП без 

промяна. 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“. 

На етап оценка критерият за допустимост се проверява на база на  предоставената Декларация 

за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 4 към Условията за кандидатстване). 

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 т. 2 от Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 (Приложение 4) кандидатите посочват 

данни за последната приключила финансова година, за която се декларират 

обстоятелствата (средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите), 

като в конкретния случай, последната приключила финансова година към момента на 

кандидатстване по настоящата процедура, е 2021 г.  

С оглед на горепосоченото и на база предоставената в запитването Ви информация (макар и 

същата да не е изчерпателна), може да се заключи, че към момента на кандидатстване по 

настоящата процедура, през 2022 г., дружеството ще отговаря на категория 

„микропредприятие“, на база на последните две последователни финансови години (2020 г. и 

2021 г.), в които предприятието е било с параметри на „микропредприятие“. 

В тази връзка, при попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, в 

таблицата по т. 2 следва да бъдат попълнени данните за средносписъчен брой на персонала, 

годишен оборот и стойност на активите за последната приключила финансова година (2021 

г.), като са взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други 

предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП (съгласно предоставената в запитването Ви 

информация данните следва да са за „микропредприятие“). В т. 3 от декларацията, на база 

предоставената в запитването Ви информация, следва да посочите статус 

„микропредприятие“. Съгласно указаното в т. 4 от декларацията, в случай на несъответствие 

на данните в т. 2 със статуса на предприятието в т. 3, кандидатът следва заедно с декларацията 

да предостави и данни за всяка финансова година, предхождаща годината по т. 2, докато данни 

от две поредни финансови години потвърдят параметрите, въз основа на които е деклариран 

статуса в т. 3 (какъвто случай НЕ е налице за предприятието, посочено в запитването Ви). 
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Преди попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, моля да се 

запознаете внимателно с изискванията на ЗМСП, както и с Указанията за попълване на 

декларацията (налични в Приложение 4 към Условията за кандидатстване). 

186.  23.08.2022г. Здравейте!  

Моля за разяснение относно  т.14.1. „Условия за 

допустимост на разходите“, на „Условия за кандидатстване“. 

В същата е записано, че „Заложените разходи за дълготрайни 

активи следва да съответстват на пазарните цени, видни от 

приложените индикативни оферти, като е допустимо 

увеличение до 15% от стойността на представената оферта“.  

Това означава ли че ако хипотетично имаме Оферта за 

оборудване за 100 000 лева без ДДС в т.6 Бюджет на 

Формуляра за кандидатстване можем да бюджетираме 

стойност от 115 000 лева без ДДС, което да направи проекта 

осъществим при евентуално получаване на оферта в 

процедура за избор на изпълнител с цена по-висока до 15% 

в контекста на растящата инфлация? 

Благодарим за отговора и Бъдете здрави! 

Коректен пример за прилагането на опцията, заложена в т. 14.1, подт. 1/ от Условията за 

кандидатстване - стойността на приложените индикативни оферти да бъде увеличена с до 15% 

е: 

Стойността на предоставената на етап кандидатстване Оферта за всяка отделна 

инвестиция на кандидата в активи (ДМА и ДНА) – буква  е/ от т. 21 на Условията за 

кандидатстване - е 100 000 лв. без ДДС. При въвеждането на информацията в т. „Бюджет“ 

от Формуляра за кандидатстване тази стойност може да бъде увеличена до не повече от 

115 000 лв. 

В последствие, на етап изпълнение не е допустимо стойността на разхода (в примера 115 000 

лв.) да бъде допълнително увеличена в случай на необходимост и при наличие на икономия 

по други бюджетни редове (ако се стигне до такава напр. в следствие на избор на изпълнител). 

В този случай разликата между общите допустими разходи по съответния бюджетен ред и 

цената на договора за изпълнение ще бъде за сметка на крайния получател. 

В допълнение, моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 137, т. 1. 

187.  23.08.2022г. Здравейте! 

Във връзка с дадените указания за попълване на формуляра 

имам следните въпроси: 

1)обемът от знаци за описание на единствената по Насоките 

дейност е до 400 символа, както и описанието към нея (до 4 

000 символа) е крайно недостатъчно за ясна и кратка 

обосновка за всеки актив, който кумулативно да допринесе 

за а) цифровизацията на производствените процеси; и б) 

„разширяване на производствения капацитет“ и/или 

„разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

Допустимо ли е да бъде добавено още едно поле от дейност, 

в което да се продължи аргументацията и коректното 

изписване на съответните активи и тяхното приложение в 

проектната идея? 

2)в кое поле следва да се опишат дейностите за „информация 

и публичност“ , както и екипа по проекта? 

3)в случай че Х оферта за машина се състои от различни 

отделни елементи (например: лента, колан, конвейнер и др.), 

всеки отделен елемент ли следва да се опише в бюджетните 

редове или общата стойност на машината, а от приложената 

оферта – ще е видна цената на всеки артикул по отделно?  

1.  Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 32, т. 3. 

 

2. Предвид обстоятелството, че разходите за  информация, комуникация и публичност не са 

сред допустимите за подкрепа по настоящата процедура, кандидатите не са задължени да 

включват информация за тях във Формуляра за кандидатстване. Посоченото не отменя 

ангажимента на кандидатите, в случай че стигнат до сключване на договор за финансиране, 

да спазват на етап изпълнение мерките за информация, комуникация и публичност съгласно 

описаното в т. 1.3 на Условията за изпълнение, произтичащи от разпоредбите на чл. 34 на 

Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година 

за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост.  

Неспазването на правилата за  информация, комуникация и публичност може да доведе до 

непризнаване на част или на цялата стойност на извършените разходи. 

 

3. В т. „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да опишат на един 

бюджетен ред общата стойност на машината, като общата стойност на машината следва да е 

видна и в приложената оферта. 
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Благодаря предварително! 

188.  23.08.2022г. 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: 

 

В Условията за кандидатстване, раздел 9. Минимален и 

максимален размер на безвъзмездното финансиране за 

конкретно  предложение за изпълнение на инвестиция е 

посочено, че минималния размер на заявеното безвъзмездно 

финансиране на предприятие е 35 000 лева. 

Моля за информация какви са действията на УО при проект 

изпълняван под режим de minimis, със заложен интензитет 

на безвъзмездната финансова помощ 50 % при следните 

хипотези: 

 

1.Общият размер на заявеното безвъзмездно финансиране е 

по-висок от 35 000 лева. След сключването на договор за 

безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът се отказва 

от един актив и общата стойност на безвъзмездното 

финансиране пада под 35 000 лева. 

 

2. Общият размер на заявеното безвъзмездно финансиране е 

по-висок от 35 000 лева. След сключването на договор за 

безвъзмездна финансова помощ и провеждане на процедура 

за избор на изпълнител, стойността на безвъзмездното 

финансиране пада под 35 000 лева. 

 

3. Общият размер на заявеното безвъзмездно финансиране е 

по-висок от 35 000 лева, но в процеса на оценка 

оценителната комисия премахва определен разход като 

недопустим. 

1-3. Едно от изискванията по настоящата процедура е общият размер на заявеното 

безвъзмездно финансиране да е по-висок или равен на 35 000 лева, като това обстоятелство се 

проверява посредством критерий за оценка на допустимостта на предложението за 

изпълнение на инвестиция № 10 на етап „оценка  на  административното съответствие и 

допустимостта“.  

В случай че след извършване на служебни корекции в бюджета, размерът на безвъзмездното 

финансиране падне под 35 000 лева, посоченото няма да доведе до отхвърляне на 

предложението, при условие че са спазени всички приложими изисквания, условия и критерии 

по процедурата, и не е налице невъзможност за изпълнение на целите на предложението или 

на дейностите по предложението. 

Обръщаме внимание, че извършването на служебни корекции в бюджета от страна на 

Оценителната комисия ще се отрази на оценката на предложението по критерий № 10 

„Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция“ на етап 

„Техническа и финансова оценка“.  

Допълнително, хипотезите, описани в т. 1 и т. 2 от запитването, са възможни, като СНД на 

ПИТ няма да налага санкции в подобни случаи, при условие, че са спазени всички приложими 

изисквания и условия по процедурата. 

 

189.  24.08.2022г. Здравейте, допустимо ли е в бюджета на проекта да се 

заложи цена на даден актив, която е по-ниска от посочената 

в индикативната оферта?  Ще приеме ли в този случай 

оценителната комисия, че разхода за актива е съпоставим с 

пазарните цени? Ако кандидатът реши да заложи в бюджета 

по-ниска стойност от оферираната за дадения актив цена 

следва ли да се води от изискването за 15% отклонение? 

Съгласно условията за допустимост на разходите (т. 14.1. от Условията за кандидатстване) 

заложените разходи за дълготрайни активи следва да съответстват на пазарните цени, видни 

от приложените индикативни оферти, като е допустимо увеличение до 15% от стойността на 

представената оферта.  

Допълнително, едно от изискванията, което е обект на оценка в рамките на критерий за 

техническа и финансова оценка № 10 „Реалистичност на разходите по предложението за 
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Следва ли в проектното предложение да се посочи/обоснове 

прилагането на подобен подход? 

Благодаря предварително. 

изпълнение на инвестиция“, е дали „всички разходи за активи са съпоставими с пазарните 

цени за аналогични активи, като за тях е представена оферта“. 

Предвид факта, че Условията за кандидатстване разглеждат хипотезата с увеличаване на 

цената, заложена в офертата, с до 15% и с оглед на факта, че в самия критерий за оценка се 

говори за разходи, съпоставими с пазарните цени, посоченото във въпроса Ви намаляване на 

заложената стойност за даден актив спрямо цената, заложена в офертата за този актив, би се 

приело като съответстващо на изискването за съпоставимост с пазарните цени и съответно би 

било допустимо.   

190.  24.08.2022г. Здравейте, 

Моля за отговор на следните въпроси: 

1. В приложение 3.1 за държавни/минимални помощи към 

съответната декларация до колко години назад във времето 

се попълват получените помощи? Попълват ли се държавни 

помощи, получени в периода 2007-2013 г? 

2. Когато предприятието кандидатства за регионална помощ 

и има получена както държавна, така и минимална помощ, 

следва ли да попълва и двете приложение 3.1. и 3.2. или 

попълва само 3.1., където вписва информация и за 

получената минимална помощ?  

3. При инвестиция в ЕРП или специфичен софтуер модулите 

и функционалностите следва ли да се описват в част 

описание на дейността или се описват в техническата 

спецификация по този начин, а в описанието само се посочва 

връзката с производствения капацитет и цифровизацията? 

1.  Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 166. 

 

2. Моля, запознайте се с разясненията по въпрос № 55, т. 2, № 63, № 107, № 108, т. 1 и № 123. 

 

3. Условията за кандидатства не съдържат нито забрана, нито изискване минималните 

технически и/или функционални характеристики, заложени в Приложение 5 „Техническа 

спецификация“, да са посочени и във Формуляра за кандидатстване.  

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 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. 

191.  24.08.2022г. Здравейте, 

може ли малко повече разяснения относно: 

 

1. Как точно определяте разликата между: 

- ERP система - допустими , с ограничение 50 000 лв.  

- софтуер за прилагане на информационно-комуникационни 

технологии в производствените процеси на предприятието 

(от обяснение във Въпроси и отговори относно изискването 

за цифровизация) 

- специализиран софтуер  - допустим по процедурата - моля 

за определение  

- ""базирани на ИКТ системи и приложения за управление на 

бизнес процесите в предприятията"" - недопустим разход, 

съгл. Въпроси и отговори? 

1.  Преценката по отношение на допустимостта на даден разход ще се извършва на база на 

предоставената информация в предложенията за изпълнение на инвестиция от страна на 

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

информация, свързана с преценка допустимостта на даден актив. 

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

бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата необходима информация 

относно предложението за изпълнение на инвестиции. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 2, т. 2, № 34, т. 6, № 45, № 52, т. IV и т. V, 

№ 56 и № 61. 

 

2. Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 2, т. 2, № 34, т. 6, № 45, № 52, т. IV и т. 

V, № 56 и № 61. 
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2. Как бихте определили следния софтуер - като ERP система 

или като софтуер за управление на производствените 

процеси (специализиран софтуер)? Пример: софтуер, в 

който са въведени всички продукти, които фирмата 

произвежда, с разчет на влаганите в тях материали, 

дозировки и т.н. При въвеждане на заявки от клиенти, 

софтуера, автоматично изчислява необходимото количество 

материали за всеки един продукт и определя 

производствения микс.  

Причината за въпроса е, че софтуера за производствени 

процеси е част от ERP с-ма (модул), и като такъв е важно да 

се знае как бихте го третирали при закупуване само на този 

софтуер - като модул от ERP с-ма (със съответните 

ограничения в бюджет и режим на държавна помощ) или 

като самостоятелен специализиран софтуер (без бюджетни 

ограничения и допустим съгл. изискванията на съответния 

режим на държ. помощ). Или като  ""базирани на ИКТ 

системи и приложения за управление на бизнес процесите в 

предприятията"" - недопустими съгл. Вашите отговори.  

 

3. Относно ограничението в периода на допустимост на 

разходите за лицензи (пак от В&О). Как бихте третирали 

лиценз, който е необходим за работата на дадено оборудване 

/ софтуер, който е включен в общата цена на ДМА/ДНА (без 

да е обособен на отделен ред в офертата и без да има цена за 

него)? По какъв начин ще определите евентуалната корекция 

в цената му на етап отчитане?  

Благодаря предварително за отговорите.  

3. Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 2, т. 2, № 68, т. 1, № 144, т. 2.3, 2.4 и 2.5. 

192.  24.08.2022г. Здравейте! 

Имам следния въпрос: АД е създадено през 2019г от 

физически лица. Акционерите са същите и през 2020г. През 

2021г, месец юни, единият акционер продава дяла си на 

голямо предприятие, което става собственик на 33% от 

дяловете. През септември 2021г голямото предприятие 

прехвърля дяловете си на физическо лице и съответно към 

края на 2021 не е акционер. Необходимо ли е, при 

изчисляване на обобщените параметри на предприятието да 

се вземат предвид тези обстоятелства и ако да, по какъв 

начин да се изчислят параметрите евентуално за голямото 

Обстоятелството дали едно предприятие е независимо, предприятие-партньор или свързано 

предприятие се посочват в т. 1 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП 

(Приложение 4 към Условията за кандидатстване), каквито са те към края на последната 

приключила финансова година, т.е. към 31.12. 

В описаната в запитването хипотеза, в случай че в рамките на една финансова година са се 

случили няколко промени на собствеността на предприятието кандидат, то следва да се 

декларират обстоятелствата, актуални към края на съответната финансова година, т.е. към 

31.12. 

В допълнение, моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 185. 
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предприятие като предприятие-партньор, след като то е било 

акционер само 3 месеца? 

Предварително благодаря! 

193.  24.08.2022г. Относно попълване на декларацията за Получена 

държавна/минимална помощ имаме следните въпроси: 

1. Трябва ли да бъде включена помощта по подкрепа 

на предприятията за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19 и Подкрепа чрез 

оборотен капитал за МСП, засегнати от временните 

противоепидемични мерки 

2.  За какъв период се описват получените 

безвъзмездни помощи? 

2.1. За получени безвъзмездна помощ по режим 

Минимална помощ“ (de minimis)  - описват се помощите 

получени в рамките на 3 години  (от 2020 до 2022)? 

2.2. За получени безвъзмездна помощ по режим 

Регионална инвестиционна помощ- описват се помощите 

получени в рамките на 5 години (от 2018 до 2022)? 

 Моля за указания? 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 33, т. 1, № 55, т. 2, № 63, № 107, № 108, т. 

1, № 123 и № 166. 

194.  24.08.2022г. Уважаеми дами и господа, 

моля за следното разяснение. 

1. Спрямо Приложение 13 - Регионална специализация 

съгласно НСМСП 2021-2027, дружеството ни с КИД 59.13 

Разпространение на филми и телевизионни предавания, не 

фигурира.  

Моля дайте обяснение какво означава това? Беше ми 

попаднала информация, че за някой сектори Регионална 

специализация съгласно НСМСП 2021-2027 няма да важи и 

дори и седалището на предприятието да е в София отново 

дружеството ще получи 50% интензитет на помощта, тоест 

максимумът, а не 40% както пише в условията? 

 

2. Обмисляме смяна на КИД от 59.13 на J Далекосъобщения. 

Тази промяна по някакъв начин ще създаде ли противоречие 

у проверяващите или е без значение и ще се гледа кодът в 

НСИ от миналите години, 2020 и 2021. Така или иначе и 

двата кода са допустими по настоящата процедура. 

1. Интензитетът на безвъзмездното финансиране за кандидат зависи от избрания режим на 

помощта („регионална инвестиционна помощ“ или „минимална помощ“ (de minimis)), от 

мястото на изпълнение на предложението, както и от категорията на предприятието (микро-, 

малко или средно) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и 

Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. 

Моля, запознайте се с информацията относно максималните проценти на съфинансиране по 

настоящата процедура, посочени в т. 10 от Условията за кандидатстване. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 41, № 46 и № 57. 

 

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

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

Обръщаме внимание, че допустимите кандидати трябва да развиват своята основна 

икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори 

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

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

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

които включват и посочения в запитването код J59 „Производство на филми и телевизионни 

предавания, звукозаписване и издаване на музика“. 
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Обръщаме внимание, че оценителната комисия ще извършва служебна проверка относно кода 

на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни, предоставени от НСИ, 

за 2021 г. 

В случай че кандидатът не е уверен кой е кода на основна икономическа дейност на 

предприятието му за 2021 г., е препоръчително да се обърне към НСИ за проверка на кода. 

195.  25.08.2022г. Здравейте, 

Имаме въпроси относно допустимостта на нашето 

дружество във връзка с кандидатстването по програма BG-

RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Нашето 

дружество е с код на икономическта дейност 45.11, но имаме 

и други дейности сред които 78.10 и имаме нужните 

удостоверения за извършване на тези услуги. Седалището на 

фирмата e в гр. София. Искаме да попитаме, тъй като от 

условията не става ясно, можем ли да кандидатстваме по 

цитираната програма за развиване, разширяване и 

модернизиране на дейността с: 

 

1) Разходи за придобиване на софтуер, представляващ 

дълготраен нематериален актив, включващи: 

1.1) разходи за придобиване на специализиран софтуер 

1.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи  

 

2) Разходи за дълготрайни материални активи: 

2.1) разходи за закупуване на компютърно оборудване от 

висок клас и софтуер за административни нужди на 

предприятието 

 

Планираме това финансиране да използваме за развитие на 

дейността на международно ниво, защото към момента 

работим в ЕС - посредническа дейност по наемане на работа 

на служители и имаме проекти за ппосредническа дейност 

по наемане на работа на служители за фирми на 

международно ниво, в цял свят. Може ли да дадете 

разяснение какво се включва ? Нашата дейност и по-

специфично 78.10 дейностите могат ли да бъдат одобрени с 

обосновка на нашите планове за модернизация, развитие и 

разширяване на дейността чрез дигитализация на процеси, за 

да се обхване цяла България, на международно ниво, а не 

само в гр. София, където е седалището ни ?  

Благодарим ! Хубав ден ! 

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. 

Определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно НСМСП 2021-2027 

не включват нито код 45.11 „Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т.“, нито код 
78.10 „Посредническа дейност на агенции по наемане на работа“, съгласно КИД-2008 на НСИ. 

Съответно предприятия, които развиват своята основна икономическа дейност в тези сектори 

са недопустими кандидати по настоящата процедура. 
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Поздрави, 

196.  25.08.2022г. Здравейте, 

 

Допустим разход по процедурата ли e ДНА, който 

представлява готови темплейти/визии за сайтове с помощта 

на които, използвайки ги за основа, ще можем по-бързо и 

ефективно да разработваме интернет страници за наши 

клиенти. 

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 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 за финансиране следва всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА), 

включително разходите за готови темплейти/визии за сайтове, задължително трябва да водят 

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

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

Обръщаме внимание, че съгласно т. 14.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване допустими 

по процедурата са разходи за придобиване на софтуер, представляващ дълготраен 

нематериален актив, включващи: 

- разходи за придобиване на специализиран софтуер; 

- разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи (общо до 

50 000 лева). 

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

преценка допустимостта на даден актив.  

Допълнително, по отношение заявяването на разходи за готови темплейти/визии за сайтове, 

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. 

Също така, 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. 

Допълнително, в случай че предложението ще се изпълнява при условията на режим 

„регионална инвестиционна помощ“, за да са допустими разходите същите следва да 

представляват първоначална инвестиция в материални и нематериални активи, свързани със: 

създаване на нов стопански обект, разширяване на капацитета на съществуващ стопански 

обект, диверсификация на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били 

произвеждани до момента в стопанския обект, или основна промяна в целия производствен 

процес на съществуващ стопански обект.  
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В случаите когато посочените разходи представляват по-скоро добавяне на компоненти към 

съществуващи активи и предложението се изпълнява при режим „регионална инвестиционна 

помощ“, същите няма да се считат за допустими с оглед на факта, че не е налице достатъчна 

увереност, че представляват първоначална инвестиция в цялостно ново решение.  

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. 

197.  25.08.2022г. Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с даденото разяснение на въпрос 56, т.1: 

""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"", моля 

за разяснение допустими ли са модули за Управление на 

склада и Управление на поръчките, в случай, че Кандидатът 

е дал обосновка, че придобиването на тези модули на 

ERP/CRM системата водят до А) цифровизацията на 

производствените процеси; И Б) „разширяване на 

производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на 

предлаганите продукти/услуги“? 

Благодаря за еднозначния отговор. 

Съгласно т. 14.2, подт. 2.2 от Условията за кандидатстване допустими за финансиране по 

настоящата процедура са разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или 

MOM/MES системи (общо до 50 000 лв.).  

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  надграждане на съществуващи ERP системи, CRM 

системи и/или MOM/MES системи с нови модули няма да се считат за допустими с оглед на 

факта, че не е налице достатъчна увереност, че представляват първоначална инвестиция в 

цялостно ново решение. 

По отношение заявяването на разходи надграждане на съществуващи ERP системи, CRM 

системи и/или MOM/MES системи с нови модули по режим „de minimis” същите биха се 

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

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

процедура. 

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. 
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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. 

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

198.  25.08.2022г. Привет, бих желал да задам следните уточнителни въпроси: 

1. ""кандидатът следва да приложи към Формуляра за 

кандидатстване една оферта за всяка отделна инвестиция в 

ДМА и/или ДНА с предложена цена"" , как това 

кореспондира с ""В рамките на настоящата процедура 

кандидатите могат да подадат само едно предложение за 

изпълнение на инвестиция "" 

2. Разглежда ли се като един актив закупуването на 

Майкрософт пакет /бъндел/ включващ 7 различни софтуера 

в него - с цел оптимална цена 

3. Ограничението от 50 хил.лв за софтуер може ли да бъде 

считано като част на съфинансирането с оглед на високите 

цени за специфичните продукти от които имаме нужда - 50 

съфинансиране и 50 от страна на организацията - с цел 

закупуване на софтуер с цена по-голяма от 50 хил. лв. 

1. Нормативната уредба (ПМС № 114/2022 г.), която е приложима по отношение на 

процедурите, финансирани по линия на „Програма за икономическа трансформация“ към 

компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост, 

въвежда понятието „предложение за изпълнение на инвестиция“, което може да бъде 

тълкувано като еквивалентно на понятието „проектно предложение/проект“ от приложимата 

за програмен период 2014-2020 нормативна уредба.  

Също така, съгласно чл. 8, ал. 3 на  ПМС № 114/2022 г.: „Когато кандидат е подал повече от 

едно предложение в рамките на една процедура, в случай че в условията за кандидатстване 

за получаване на средства от Механизма е посочено изрично, че може да подаде само едно 

предложение, на оценка подлежи единствено последното подадено в срока на обявената 

процедура предложение. С подаването на всяко следващо предложение предходното 

подадено предложение по същата процедура се счита за оттеглено.“. 

Цитирана разпоредба е реципирана в Условията за кандидатстване (споменато и в 

запитването), като това кореспондира с останалото съдържание на пакета документи за 

кандидатстване и не е в противоречие с изискването кандидатите да предоставят „Оферта  за 

всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и ДНА), с предложена цена“ (буква е/ 

от т. 21 на Условията за кандидатстване), тъй като в едно предложение за изпълнение за 

инвестиция може да се приложат толкова оферти, колкото активи са предвидени за 

придобиване. 

 

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

категорично становище. 

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 за финансиране следва всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА), 

включително разходите за няколко различни софтуера, задължително трябва да водят 

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.  

Обръщаме внимание, че не са допустими за финансиране разходи за закупуване на 

компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието. 
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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. 

 

3.  Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 31, т. 3. 

199.  25.08.2022г. Здравейте, 

 

Бих искала да попитам следното: 

 

1. Допустимо ли е закупуване на ДМА от чуждестранна 

фирма? 

2. В случай на положителен отговор, необходим ли е 

официален превод на приложената оферта или в свободен 

текст ще бъде приета? 

 

Благодаря предварително! 

 

С уважение, 

1. Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение не съдържат ограничение по 

отношение на възможността по настоящата процедура за изпълнител да бъде определено 

българско или чуждестранно юридическо лице. 

 

2. 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 трябва да прилагат реда за провеждане на процедура на избор чрез публична 

покана по реда на ПМС 80/09.05.2022 г. Образците на документи за провеждане на 

процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022г. са 

публикувани на сайта на МИР -   https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-

ustojchivost/. В Образеца на изисквания към офертите от ПМС № 80/09.05.2022 г. изрично е 

посочено, че Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език. В случай че 

някой от изискуемите документи към Офертата е на чужд език, следва да се предостави превод 

на български език, като в този случай не се изисква легализиран превод (допустимо е превода 

на български език да бъде направен от кандидата). 

 

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 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. 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 

случай че офертата (или някой от другите еквивалентни документи, изрично посочени по-

горе) е на чужд език, следва да се предостави превод на български език, като в този случай не 

се изисква легализиран превод (допустимо е превода на български език да бъде направен от 

кандидата). 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 125, т. 2 и т. 3. 

200.  25.08.2022г. Здравейте, 

Бих искала да попитам следното: 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 199. 

По отношение на допълнително поставените въпроси: 

https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/
https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/
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1. Допустимо ли е закупуване на ДМА от чуждестранна 

фирма? 

2. В случай на положителен отговор, необходим ли е 

официален превод на приложената оферта или в свободен 

текст ще бъде приета? 

  

Здравейте, 

Бих искала да попитам следното: 

Фирма желае да кандидатства за закупуване на техника на 

стойност по-ниска от 273 812 лв., респективно не се прилагат 

правилата и реда на ПМС 80/09.05.2022 г., а на етап отчитане 

са достатъчни 2 оферти. 

  

В тази връзка 

1.  Моля да потвърдите, че на  етап кандидатстване една 

оферта е достатъчна и не е необходима втора. 

  

И още един въпрос: 

2. При одобрение на кандидата и сключване на договор, в 

какви срокове, в какъв размер (%) и при какви условия/ 

изискваща се документация се превежда  безвъзмездната 

финансова помощ към кандидата? 

Благодаря предварително! 

С уважение, 

1. На етап кандидатстване е достатъчно да се представи една индикативна оферта  за всяка 

отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и ДНА), с предложена цена, както и 

отговаряща на всички изисквания на Условията за кандидатстване. 

 

2. Сроковете за превеждане на безвъзмездното финансиране по настоящата процедура са 

посочени в т. 2 на Условията за изпълнение, както следва 

- Авансовото плащане може да бъде в размер до 40% от общия размер на безвъзмездното 

финансиране и се извършва в срок от 10 (десет) работни дни от датата на постъпване на 

искането за плащане в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. 

- Междинни и окончателни плащания се извършват в срок от 60 (шестдесет) календарни дни 

от датата на постъпване на искането за плащане в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. 

 

201.  25.08.2022г. Уважаеми дами и господа, 

Бихме искали да зададем следните въпроси имащи 

отношение към Техническата спецификация (Приложение 5) 

от Условията за кандидатстване и приложената Оферта към 

Формуляра за кандидатстване (на етап Кандидатстване). 

Предварително се запознахме  с въпросите и отговорите - 18, 

т.3; 75,т.3; 86; 109; 110.  

Фирма ""Х"" желае да закупи струг като в Техническата 

спецификация е записано - Размер на патронника ≥ 200мм, а 

в Офертата е записано - Размер на патронника – 250мм. 

Техническата спецификация съдържа ""минимални"" 

характеристики, докато офертата съдържа ""конкретика"". 

1.1. Счита ли се това за несъответствие, респективно 

Техническата спецификация не отговаря на Офертата? 

1.2. Доколко обвързващи са Минималните технически и 

функционални характеристики от Техническата 

1.  Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 184. 

 

2. Обвързващи и задължителни на етап изпълнение са минималните технически и/или 

функционални характеристики, заложени в Техническата спецификация (Приложение 5), 

които следва да бъдат или заложени в документацията за провеждане на процедура на избор 

чрез публична покана по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г., или следва да бъдат изискани като 

минимални от оферентите, в случаите на избор с поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, 

разпечатки от официални интернет страници на производители/доставчици.  

 

 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО 

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

 

18 

 

спецификация и Техническите и финкционални 

характеристики от Офертата подадени на етап 

кандидастване, на етап изпълнение? (Въпросът не се отнася 

до ДМА-то като такова. Заявен за придобиване Струг, на 

етап изпълнение ще бъде закупен Струг, при спазване на 

всички условия за изпълнение на проекта, в т.ч. ПМС 80). 

Благодарим Ви предварително! 

202.  25.08.2022г. Здравейте, 

тъй като стана ясно, че закупуване на софтуерни приложения 

от типа ERP, които ще се използват в предприятието под 

формата на лиценз/абонамент не са допустим разход по 

процедурата, то възможно ли е в рамките на предложението 

за инвестиция да се опише, че кандидатът сам ще финансира 

такъв тип софтуер, но за да бъде инсталиран е необходимо 

да се закупят нови компютърни конфигурации и сървър? И 

съответно в бюджета да бъдат заложени разходи само за 

компютърните конфигурации и сървъра, а софтуерът да е за 

сметка на кандидата? 

За повече яснота - предвиждаме закупуване и на друго ново 

производствено оборудване, което също ще бъде 

""свързано"" в цитираното ERP. 

Благодаря! 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 69. 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 2, т. 2, № 34, т. 6, № 45, № 52, т. IV и т. V, 

№ 56, № 61, № 125, т. 4 и № 197. 

 

203.  26.08.2022г. Здравейте!  

1. Когато офертата за технологично оборудване, която 

ще бъде приложена към формуляра за кандидатстване е от 

чуждестранен доставчик и е на английски език, необходимо 

ли е същата да бъде преведена на български език?  

2. Ако отговорът на първия въпроса е „ДА, необходим 

е превод на офертата“, то превода трябва ли да бъде 

извършен от „заклет“ преводач? 

Бъдете здрави! 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 125, т. 3 и № 199, т. 2. 

204.  26.08.2022г. Здравейте,  съгласно предствените от Вас отговори 

""обикновената замяна на активи не е допустима по 

„регионална инвестиционна 

помощ“. Моля, да дефинирате малко по-подробно понятието 

""обикновенна замяна на активи"" и ако е възможно да 

представите пример за обикновена ( недопустима) замяна на 

активи и замяна, която ще бъде допустима.  

1. Допустима ли е замяната на стар актив с нов актив, при 

условие, че и двата актива произвеждат един и същ продукт 

Замяната на съществуващи активи в предприятието с нови дълготрайни активи е допустимо 

по настоящата процедура, при условие че новопридобитите на тяхно място активи водят 
кумулативно до: А) цифровизацията на производствените процеси; И Б) „разширяване на 

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

както и отговарят на всички останали изисквания за допустимост, посочени в Условията за 

кандидатстване. 

Допълнително, ако проектът се изпълнява при условията на режим „регионална 

инвестиционна помощ“, кандидатът следва да обоснове също, че активите по 

предложението попадат в една от четирите категории първоначални инвестиции 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО 

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

 

19 

 

и имат един и същ принцип на работа, но новия актив има 

по-добри параметри по отношение на производителност, 

дигитализация и др.? 

2. Допустима ли е замяната на стар актив с нов актив, при 

условие, че и двата актива произвеждат един и същ продукт, 

имат различен принцип на работа и новия актив има по-

добри параметри по отношение на производителност, 

дигитализация и др.? 

Благодаря предварително. 

съгласно чл. 2, пар. 49 от Регламент (ЕО) № 651/2014, а именно: диверсификацията на 

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

стопанския обект; създаване на нов стопански обект; разширяване на капацитета на 

съществуващ стопански обект или основна промяна в целия производствен процес на 

съществуващ стопански обект. 

В тази връзка, ако кандидат замени амортизирано и морално остаряло оборудвано с ново, 

което притежава по-добри параметри и характеристики, и са спазени всички останали 

изисквания и ограничения по процедурата, посоченото би се считало за допустимо (т.е. не е 

налице обикновена замяна на стар актив с нов актив със същите параметри и характеристики). 

Съгласно представената в запитването информация, посочената замяна на стар актив с нов 

актив е допустима, тъй като новият актив е с по-добри параметри (по-добра 
производителност, дигитализация и др.). 

205.  26.08.2022г. ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ № 1  

Във връзка с текст от Указания за кандидатстване 

„Независимо от приложимия режим на 

държавна/минимална помощ, най-малко 25% от общите 

допустими разходи по предложението за изпълнение на 

инвестиция, трябва да бъдат съфинансирани чрез собствени 

средства на кандидата или със средства от външни 

източници, които средства изключват всякаква публична 

подкрепа . Посоченото ще бъде проверявано въз основа на 

представената от страна на кандидата Декларация за 

държавни/минимални помощи (Приложение 3).“ 

моля да получа разяснение за следното: 

1. Съфинансиране на проект в общия случай се 

извършва чрез кредит от банка. В този случай чрез какви 

налични публични механизми Бенефициент може да следи, 

че не нарушава този процент спрямо ползва кредит под 

формата на главница и лихва? 

2. Ако по предходният абзац не може да се даде 

еднозначен договор как СНД на ПИТ ще контроли това 

условие и въз основа на какви данни ще счита, че не е 

изпълнено? 

 

ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ № 2 

Във връзка с текст от Указания за кандидатстване 

„Помощите, които се предоставят на няколко части (т.е. 

когато кандидатът предвижда да ползва авансово плащане), 

се сконтират към техния размер към момента на 

1.1. и 1.2. СНД на ПИТ ще сключва договори с крайни получатели, които декларират, че 

посочената от кандидата стойност в т. 6 от Формуляра за кандидатстване, на ред 

„Съфинансиране от бенефициента/партньорa“, включва минимум 25% (от общите допустими 

разходи) собствени средства на кандидата или средства от външни източници, които средства 

изключват всякаква „публична подкрепа (държавно подпомагане), като отговорността за 

спазването на правилото е на крайните получатели. „Публична подкрепа (държавно 

подпомагане)“ означава всякаква финансова подкрепа за дадена операция, която произхожда 

от бюджета на национален, регионален или местен публичен орган, от бюджета на Съюза, от 

бюджета на публичноправни организации или от бюджета на сдружения на публични органи 

или организации, обекти на публичното право по смисъла на член 1, параграф 9 от Директива 

2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Финансовите инструменти, централно 

управлявани от ЕК, финансирани по линия на ЕСИФ или изпълнявани с национални средства, 

също представляват публична подкрепа. 

На следващия източник на финансиране е вменено задължение да информира предприятията, 

когато им предоставя средства, включващи публични средства (чл. 16, ал.1 от Закона за 

държавните помощи: "Администраторът на помощ е длъжен да предостави на всеки 

получател на държавна помощ или на минимална помощ информация за вида, размера, 

основанието за предоставяне и съвместимостта на помощта"). 

Допълнително, като цяло, съгласно европейската практика, заем може да се счита за 

„финансов принос без публична подкрепа“, ако е в съответствие с критерия за оператор в 

условията на пазарна икономика, т.е. ако се извършва pari passu между публични и частни 

инвеститори. Публичният заем, например, може да се счита за pari passu, когато се отпуска 

при едни и същи условия от публични и частни инвеститори (същите рискове и ползи и има 

еднакво ниво на подчиненост по отношение на един и същ рисков клас), когато и двете 

категории оператори се намесват едновременно (т.е. частните и публичните инвеститори 

съвместно инвестират в крайните бенефициери чрез една и съща инвестиционна сделка) и 

когато намесата на частния инвеститор е от реално икономическо значение (30%). 
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предоставяне. Допустимите разходи се сконтират до тяхната 

стойност към момента на предоставяне на помощта . 

Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, е 

сконтовият процент, приложим към момента на 

предоставяне на помощта, в съответствие с чл. 7, пар. 3 от 

Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и чл. 3, ал. 6 от 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 

2013 г. Интензитетът на безвъзмездното финансиране се 

изчислява чрез определяне на сконтираната стойност на 

помощта, изразена като процент от сконтираната стойност 

на допустимите разходи.“ 

моля да получа разяснение за следното: 

1. Какъв е лихвеният процент за целите на 

сконтирането, които ще се прилага по настоящата 

процедура, защото в чл. 7, пар. 3 е записано само 

„Помощите, които се предоставят на няколко части, се 

сконтират към техния размер към момента на предоставяне. 

Допустимите разходи се сконтират до тяхната стойност към 

момента на предоставяне на помощта. Лихвеният процент, 

който се използва за сконтиране, е сконтовият процент, 

приложим към момента на предоставяне на помощта.“? 

2. По каква формула ще се извърши сконирането, като 

за останалите показатели в нея, освен обяснената лихва по 

т.1, моля да се даде информация за мерната единица. 

Специално за времеви период моля да се посочи как се 

определя начална и крайна датата и спрямо какви условия, 

като обяснение да бъде за „сконтираната стойност на 

помощта“ и за „сконтираната стойност на допустимите 

разходи“. 

 

ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ № 3 

Във връзка с текст от Указания за кандидатстване „ВАЖНО: 

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, 

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 и размер на безвъзмездно финансира, 

 

2.1. Референтният лихвен процент се актуализира периодично от Европейската комисия. 

Референтният лихвен процент за Република България за съответния период се оповестява на 

следния интернет адрес: http://stateaid.minfin.bg/bg/page/424.   

От 01.01.2022 г. до настоящия момент приложимия референтен лихвен процент за Република 

България е 1,00 %. 

 

2.2.  При извършване на окончателно плащане ще се извършва проверка дали сконтираната 

стойност на безвъзмездното финансиране към сконтираната стойност на допустимите разходи 

е в рамките на допустимия интензитет при прилагане на следната формула: PV = FV/(1+i)t , 

където PV е сконтирана стойност, FV е реална стойност,  i е лихвеният процент, а t – периода 

на изпълнение в години, който е от датата на сключване на договора до крайния срок на 

изпълнение на проекта. Отношението на сконтираната стойността на помощта към сконтирана 

стойност на общо допустимите разходи, не следва да надвишава договорени процент на БФП. 

 

3.1.  Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 1, № 59 и № 185. 

 

3.2. Процедурата по проверка на документалната допустимост на кандидатите ще се извършва 

изцяло в електронна среда чрез системата ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ, поради което 

комуникацията между СНД на ПИТ и кандидатите ще се води единствено през нея. Чрез ИСМ-

ИСУН 2020, раздел НПВУ до всеки одобрен за финансиране кандидат се изпраща електронно 

уведомление (покана по чл. 19 от ПМС 114/2022г.) за представяне на конкретни изброени 

доказателства за доказване на съответствието му с изискванията за краен получател. Поканите 

се изпращат с  14-дневен срок, в рамките на който кандидатите да представят доказателства, 

че отговарят на изискванията за краен получател на средства от Механизма. При установена 

обективна необходимост от предоставяне на разяснения и/или допълнителни документи на 

кандидатите може да се предостави еднократно допълнителен срок, но не по дълъг от 14 дни. 

Точната дата на сключване на договора за финансиране зависи от момента на изпращането на 

поканата и горепосочените срокове. 

 

http://stateaid.minfin.bg/bg/page/424
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приложими за двете категории. Посоченото е приложимо 

както за случаите, когато предприятието предвижда да 

премине от по-ниска към по-висока категория (например от 

малко към средно предприятие), така и обратното, от по-

висока към по-ниска категория (например от средно към 

малко предприятие).“ 

моля да получа разяснение за следното: 

1. Във основа на каква информация и за кой период 

Кандидата трябва да „предвижда промяна на категорията на 

предприятието към момента на сключване на договора за 

финансиране“- от началото на 2022г. до датата на подаване 

на проектно предложение или до друга дата(коя е тя, като 

календарен ден от 2022г.)? 

2. Коя точна дата от 2022г. трябва да се ползва за 

определяне на „към момента на сключване на договора за 

финансиране“? 

206.  26.08.2022г. ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ № 4 

Във връзка с текст от Указания за кандидатстване 

„Забележка № 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)“ 

моля да получа разяснение за следното: 

1. Във връзка с възможността „кандидатите са 

еквивалентно лице на търговци по смисъла на Търговския 

закон или на Закона на кооперациите съгласно 

законодателството на държава-членка на Европейското 

икономическо пространство“ как трябва да се определи 

приложимата стойност за ред 15100, колона 1? 

 

ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ № 5 

Във връзка с текст от Указания за кандидатстване „В случай 

че след проверката се установи, че съгласно данните за 2021 

г. НСИ не може да определи код на основната икономическа 

дейност на кандидата, предложението за изпълнение на 

инвестиция се отхвърля.“ 

моля да получа разяснение за следното: 

1. При какви условия и при какви обстоятелства 

проверката не може да определи код на основната 

икономическа дейност на кандидата? 

4.  В случай че кандидат по процедурата е еквивалентно лице по смисъла на законодателството 

на държава-членка на Европейското икономическо пространство, то източник на проверка ще 

бъде Отчет на приходите и разходите или еквивалентен на него документ, съобразно 

законодателството на съответната държава- членка на Европейското икономическо 

пространство. 

 

5.  В случай че след проверката се установи, че съгласно данните за 2021 г. НСИ не може да 

определи код на основната икономическа дейност на кандидата, предложението за 

изпълнение на инвестиция се отхвърля. 

В съответствие с общоприетата единна европейска методология за определяне на основната 

икономическа дейност на дадено предприятие НСИ използва показателя „Нетни приходи от 

продажби”, който се съдържа в Отчета за приходите и разходите като част от ГОД. В „Справка 

за предприятието“ - част от ГОД, раздел „Икономическа дейност“, стопанският 

субект/предприятието посочва относителните дялове на нетните приходи от продажби от 

осъществяваните от него икономически дейности. Въз основа на посочените дейности и 

съответствието им с останалите отчети и справки в ГОД се изчислява основната дейност 

съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) по методология, 

хармонизирана с европейските регламенти. 

Когато в Годишния отчет за дейността на предприятието, в частта му „Отчет за приходите и 

разходите“, няма посочени нетни приходи от продажби, определянето на код на основна 

икономическа дейност по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) по 

гореописания алгоритъм е невъзможно. 
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ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ № 6 

Във връзка с текст от Указания за кандидатстване „7) Да са 

заявили подкрепа за код на икономическа дейност, попадащ 

в определените национални и регионални приоритетни 

сектори съгласно НСМСП 2021-2027.“ 

моля да получа разяснение за следното: 

2. Приложимите национални и регионални 

приоритетни сектори, съгласно НСМСП 2021-2027, са 

единствено изчерпателно записаните в предходната точка 6 

от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“? 

 

ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ № 7 

Във връзка с текст от Указания за кандидатстване „А) 

цифровизацията на производствените процеси;“ и даденото 

определение „Цифровизацията на производствените 

процеси- За целите на настоящата процедура под 

цифровизация на производствените процеси следва да се 

разбира прилагане на информационно-комуникационни 

технологии в производствените процеси посредством 

придобитите чрез инвестицията активи.“ 

моля да получа разяснение за следното: 

1. В кой регламент или български нормативен 

документ е налично изчерпателно определение за 

„информационно-комуникационни технологии“, което ще се 

прилага за целите на настоящата процедура? 

2. Ако по точка 1 не е възможно да се посочи такова 

определение тогава: 

a. В кой регламент или български нормативен 

документ е налично изчерпателно определение за 

„информационни технологии“, което ще се прилага за 

целите на настоящата процедура? 

b. В кой регламент или български нормативен 

документ е налично изчерпателно определение за 

„комуникационни технологии“, което ще се прилага за 

целите на настоящата процедура? 

3. Във връзка с определенията по точка 1 и 2 моля да 

публикувате подробен списък на критериите и признаците за 

доказване на технологиите, които ще се прилагат за целите 

на настоящата процедура. Липсата на такъв подробен 

В случай че кандидатът не е уверен кой е кода на основна икономическа дейност на 

предприятието му за 2021 г., е препоръчително да се обърне към НСИ за проверка на кода. 

За допълнителна информация, кандидатите могат да се запознаят с Методологията за 

определяне на код на основна икономическа дейност по КИД-2008   и методологичните 

бележки по Класификация на икономическите дейности – КИД-2008 (Приложение 9 към 

Условията за кандидатстване). 

 

6. Националните и регионалните приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за 

малките и средни предприятия 2021-2027 г. са изчерпателно изброени в т. 11.1, подт. 6) от 

Условията за кандидатстване. 

 

7.1. и 7.2. Определението за цифровизацията на производствените процеси, което ще бъде 

използвано за целите на настоящата процедура, е налично в Приложение 12 „Използвани 

съкращения и основни дефиниции“ към Условията за кандидатстване по процедурата. 

 

7.3. Преценката по отношение на критерий за  оценка на допустимостта на предложението за 

изпълнение на инвестиция № 6 „ Предложението за изпълнение на инвестиция подкрепя 

придобиването на нови активи, които задължително водят кумулативно до: 

А) цифровизацията на производствените процеси; И 

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

продукти/услуги“ се извършва на база на предоставената от кандидата информация във 
Формуляра за кандидатстване, т. „Бюджет“ и т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“.  

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

преценка допустимостта на даден актив. 

Липсата на достатъчно обоснована информация, която да дава увереност за спазването на 

посочените изисквания по отношение на ВСИЧКИ предвидени за придобиване активи, ще 

бъде основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция. 

 

8.А. Както е посочено в бележка под линия № 24 в Условията за кандидатстване, в 

съответствие с чл. 192, пар. 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 г. печалбата се 

определя като надвишаването на постъпленията спрямо допустимите разходи направени от 

бенефициента по съответния проект в момента на предявяване на искане за окончателно 

плащане на отпусната по проекта безвъзмездна помощ. Посочените постъпления се 

ограничават до прихода, генериран от дейностите по проекта, и не се отнасят до 

икономическата дейност, която осъществява кандидатът. 
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списък, който да се ползва от оценителите на проектните 

предложение е предпоставка за корупционни практики. 

 

ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ № 8 

Във връзка с текст от Указания за кандидатстване „ВАЖНО: 

Във връзка със спазването на принципа за недопускане под 

никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездното 

финансиране, печалбата подлежи на възстановяване“ 

моля да получа разяснение за следното: 

1. Спрямо които разходи, приети за приложими по 

настоящата процедура, ще се изчислява печалбата по чл. 192, 

пар. 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046г.? 

207.  26.08.2022г. ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ № 8 

Във връзка с текст от Указания за кандидатстване „ВАЖНО: 

Във връзка със спазването на принципа за недопускане под 

никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездното 

финансиране, печалбата подлежи на възстановяване“ 

моля да получа разяснение за следното: 

1. Спрямо които разходи, приети за приложими по 

настоящата процедура, ще се изчислява печалбата по чл. 192, 

пар. 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046г.? 

 

ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ № 9 

Във връзка с текст от Указания за кандидатстване „2.2) 

разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи 

и/или MOM/MES системи.“ 

моля да получа разяснение за следното: 

1. Какво е определението и какви са минимални 

изисквания и характеристики за ERP системи, които са 

приети за целите на настоящата процедура? 

2. Какво е определението и какви са минимални 

изисквания и характеристики за CRM системи, които са 

приети за целите на настоящата процедура? 

3. Какво е определението и какви са минимални 

изисквания и характеристики за MOM/MES системи, които 

са приети за целите на настоящата процедура, защото в 

разяснение по въпрос № 115 не е дадено поисканото 

определение, а това може да доведе до корупционни 

практики? 

 

8.Б. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 206, т.8.А. 

 

9.1.-9.3. Моля, запознайте се с разясненията на въпроси № 10, № 45, т. 1 и № 115. 

 

10. Кандидатите, чиито предложения за изпълнение на инвестиция са включени в списъка на 

предложенията за изпълнение на инвестиция, които не се допускат до техническа и финансова 

оценка могат да подадат писмени възражения пред Ръководителя на СНД на ПИТ в 

едноседмичен срок от съобщаването посредством ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. 

Последното се извършва посредством модул „Комуникация с УО“ на ИСМ-ИСУН 2020, 

раздел НПВУ, като за целта трябва да имате регистрация в системата и вече да сте подали 

предложението за изпълнение на инвестиция, по което да инициирате комуникацията и да 

подадете възражението. 

Към възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от 

първоначално представеното предложение за изпълнение на инвестиция и/или не са 

допълнени по реда на Условията за кандидатстване. Отстраняването на нередовностите не 

може да води до промени по същество. Ръководителят на СНД на ПИТ се произнася по 

основателността на възражението в сроковете, указани в чл. 15 от ПМС № 114/2022 г., като 

може да върне предложението за изпълнение на инвестиция за техническа и финансова оценка 

или да прекрати производството по отношение на кандидата, чието предложението за 

изпълнение на инвестиция не е допуснато до техническа и финансова оценка. 

 

11.  Както правилно посочвате, съгласно Условията за кандидатстване по настоящата 

процедура техническата и финансовата оценка на предложенията за изпълнение на 

инвестиция включват и проверка и оценка на реалистичността, ефективността и 

допустимостта на всички предвидени дейности и разходи.  
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ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ № 10 

Във връзка с текст от Указания за кандидатстване „2 

Кандидатите, чиито предложения за изпълнение на 

инвестиция са включени в списъка, могат да подадат 

писмени възражения пред Ръководителя на СНД на ПИТ в 

едноседмичен срок от съобщаването посредством ИСМ-

ИСУН 2020, раздел НПВУ.“ 

моля да получа разяснение за следното: 

1. В „ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.“ ( 

https://eumis2020.government.bg/bg/0eb5d839/800c457d-e8be-

4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active ) липсва 

функционалност за подаване на възражения. По какъв ред и 

чрез каква функционалност ще се подават възраженията? 

 

ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ № 11 

Във връзка с текст от Указания за кандидатстване 

„Техническата и финансовата оценка на предложенията за 

изпълнение на инвестиция включват и проверка и оценка на 

реалистичността, ефективността и допустимостта на всички 

предвидени дейности и разходи.“ 

моля да получа разяснение за следното: 

1. Какво е определението за „реалистичността“, което 

е прието за целите на настоящата процедура? 

2. Какво е определението за „ефективността“, което е 

прието за целите на настоящата процедура? 

 

ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ № 12 

Във връзка с текст от Указания за кандидатстване „е/ Оферта  

за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и 

ДНА), с предложена цена.“ 

моля да получа разяснение за следното: 

1. Във връзка с изписването на „оферта“ в единствено 

число, трябва ли да се представя отделна оферта за всяка 

отделна инвестиция в актив или е допустимо само една 

оферта за всички инвестиции в активи? 

Горепосоченото се извършва посредством всички контроли, критерии и проверки, които се 

извършват от страна на Оценителната комисия в рамките на техническата и финансова оценка 

на предложенията за изпълнение на инвестиции. В тази връзка, моля, запознайте се с 

Приложение 6 „Критерии  и методология за оценка на предложения за изпълнение на 

инвестиции“, където детайлно са разписани всички контроли, критерии и извършвани 

проверки. 

Условията за кандидатстване и/или Приложение 12 „Използвани съкращения и основни 

дефиниции към тях“ не съдържат специфично определение за „реалистичност“ и/или 

„ефективност“, както и за голяма част от използваните думи и фрази в настоящата процедура, 

тъй като това не би било приложимо с оглед на разнообразния характер на икономическите 

сектори, категории предприятия и широкия обхват на допустимите за придобиване по проекта 

активи.  

 

12. В случай че предложението за изпълнение на инвестиция предвижда придобиване на 

повече от един ДМА и/или ДНА, то е допустимо както представянето на една (комбинирана) 

оферта, в която да е включена информация за няколко дълготрайни актива, така и 

представянето на няколко отделни оферти за всеки един отделен актив, предвиден за 

придобиване.  

208.  26.08.2022г. ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ № 13 

Във връзка с текст от Приложение № 14 „Информация 

относно спазване на принципа за „ненанасяне на значителни 

вреди“ „- дейностите и активите, свързани с изкопаеми 

горива, включително използване надолу по веригата;“ 

13.1. и 13.2. Визираните в запитването термини произтичат от Регламент (ЕС) 2020/852 на 

Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за 

улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 

(Регламента за таксономията). Законодателите (Европейския парламент и Съвета) не са счели 
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моля да получа разяснение за следното: 

1. В кой регламент или български нормативен акт е 

наличен пълен списък на „изкопаеми горива“? Ако липсва 

такъв регламент или акт- какъв е списъка на тези горива, 

който ще се ползва за целите на процедурата? 

2. Какво е определението за „използване надолу по 

веригата“ или в какъв смисъл ще се ползва за целите на 

процедурата? 

 

 

ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ № 14 

Във връзка с текст от Приложение № 14 „Информация 

относно спазване на принципа за „ненанасяне на значителни 

вреди“ „- дейностите и активите по схемата на ЕС за 

търговия с емисии;“ 

моля да получа разяснение за следното: 

1. В кой регламент или български нормативен акт е 

наличен пълен списък на „дейностите и активите“ по 

схемата на ЕС за търговия с емисии, които ще се прилагат за 

целите на процедурата; 

 

ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ № 15 

Във връзка с текст от Приложение № 14 „Информация 

относно спазване на принципа за „ненанасяне на значителни 

вреди“ „- дейностите и активите, при които дългосрочното 

обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на 

околната среда.“ 

моля да получа разяснение за следното: 

1. В кой регламент или български нормативен акт е 

налично определение за „дългосрочното обезвреждане на 

отпадъци“, което ще се прилагат за целите на процедурата; 

2. В кой регламент или български нормативен акт е 

налично определение или пълен списък с критерии за 

идентифициране на „може да причини вреда на околната 

среда.“, които ще се прилагат за целите на процедурата; 

 

ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ № 16 

Във връзка с текст от Приложение № 14 „Информация 

относно спазване на принципа за „ненанасяне на значителни 

вреди“ „Важно: Съблюдаването на принципа за „ненанасяне 

за необходимо включването на определения и списък за визираните в запитването 

общоприети термини. 

 

14. Дейностите за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови са 

посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ I КЪМ ДИРЕКТИВА 2003/87/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 октомври 2003 година. 

Европейската комисия поддържа Регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове, 

наличен на следния интернет адрес - 

https://ec.europa.eu/clima/ets/oha.do?form=oha&languageCode=en&account.registryCodes=BG

&accountHolder=&installationIdentifier=&installationName=&permitIdentifier=&mainActivityT

ype=-

1&searchType=oha&currentSortSettings=&resultList.currentPageNumber=4&nextList=Next%3E  

Моля, запознайте се внимателно с Условията за кандидатстване, Критериите и методологията 

за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции (Приложение 6 към условията), както 

и с останалите материали към пакета с документи по процедурата. 

 

15.  Моля, запознайте се с разясненията по т. 13 от настоящия въпрос. 

 

16.  Проектите следва да са в съответствие с принципа „за ненанасяне на значителни вреди“, 

в съответствие с „Известие на Комисията Технически насоки за прилагането на принципа за 

„ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламент за Механизма за възстановяване и 

устойчивост (2021/С58/01)“. Крайните получатели следва да имат предвид, че при 

окончателното изпълнение на проекта подлежат на контрол, който да удостовери спазването 

на изискванията за прилагането на горепосочения принцип. 

Крайните получатели, с които ще бъдат сключени договори за финансиране, ще бъдат 

своевременно уведомени относно начина на осъществяване на посочения контрол. 

 

https://ec.europa.eu/clima/ets/oha.do?form=oha&languageCode=en&account.registryCodes=BG&accountHolder=&installationIdentifier=&installationName=&permitIdentifier=&mainActivityType=-1&searchType=oha&currentSortSettings=&resultList.currentPageNumber=4&nextList=Next%3E
https://ec.europa.eu/clima/ets/oha.do?form=oha&languageCode=en&account.registryCodes=BG&accountHolder=&installationIdentifier=&installationName=&permitIdentifier=&mainActivityType=-1&searchType=oha&currentSortSettings=&resultList.currentPageNumber=4&nextList=Next%3E
https://ec.europa.eu/clima/ets/oha.do?form=oha&languageCode=en&account.registryCodes=BG&accountHolder=&installationIdentifier=&installationName=&permitIdentifier=&mainActivityType=-1&searchType=oha&currentSortSettings=&resultList.currentPageNumber=4&nextList=Next%3E
https://ec.europa.eu/clima/ets/oha.do?form=oha&languageCode=en&account.registryCodes=BG&accountHolder=&installationIdentifier=&installationName=&permitIdentifier=&mainActivityType=-1&searchType=oha&currentSortSettings=&resultList.currentPageNumber=4&nextList=Next%3E
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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.“ 

моля да получа разяснение за следното: 

1. Разяснение по въпрос 75, точка 6.3 е „6.3 Във връзка 

с удостоверяване спазване на принципа за „ненанасяне на 

значителни вреди“ крайните получатели следва да имат 

предвид, че при 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.“ не 

дава еднозначен отговор на поставения въпрос, а единствено 

създава субективна възможност за възникване на 

корупционни практики при отчитане на проекта. 

В тази връзка коя държавна институция със свои проверки и 

документи за констатации ще бъде ползвана за доказване на 

„нанасяне на значителни вреди на околната среда“, която е 

различна от УО или назначена от него комисия, поради 

липса на опит в областта? 

209.  26.08.2022г. ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ № 17 

Във връзка с текст от Приложение № 14 „Информация 

относно спазване на принципа за „ненанасяне на значителни 

вреди“ „Допълнителна информация относно прилагането на 

принципа за „ненанасяне на значителни вреди“,  може да 

бъде намерена в Регламента за таксономията и в Известие на 

Комисията – „Технически насоки за прилагането на 

принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно 

Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост 

(2021/C58/01)“, както и в свързаните с тях документи.“ 

17.1.  Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година 

за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент 

(ЕС) 2019/2088 може да бъде намерен на следния адрес: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32020R0852 

 

17.2. Известие на Комисията – „Технически насоки за прилагането на принципа за 

„ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и 

устойчивост 2021/C 58/01“  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01)
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моля да получа разяснение за следното: 

1. Къде е наличен за сваляне „Регламента за 

таксономията“ и чрез коя web връзка може да се осъществи 

това? 

2. Къде е наличен за сваляне „Известие на Комисията 

– „Технически насоки за прилагането на принципа за 

„ненанасяне на значителни вреди““ и чрез коя web връзка 

може да се осъществи това? 

3. Моля за публикуване на изчерпателен списък на 

свързани документи с „Регламента за таксономията“ и 

„Известие на Комисията – „Технически насоки за 

прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни 

вреди“. 

4. Къде е наличен за сваляне документ с оценка на УО, 

с който мотивирано е доказано пред Комисията, че 

настоящата процедура съответства на принципа „за 

ненанасяне на значителни вреди“, както и забележките и 

становището на Комисията за тази оценка? 

 

17.3.   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, като от запитването не става ясно какъв 

изчерпателен списък на свързани документи се визира.  

Моля, запознайте се с документите по т. 1. и т. 2 от настоящия въпрос. 

Моля, запознайте се с Приложение 14 „Информация относно спазване на принципа за 

„ненанасяне на значителни вреди“ към Условията за кандидатстване. 

 

17.4. Информация за съответствието на всички инвестиции по Програмата за икономическа 

трансформация (в изпълнение на която е и настоящата процедура на подбор) с принципа „за 

ненанасяне на значителни вреди“ има включена към компонент „Интелигентна индустрия“ на 

Националния план за възстановяване и устойчивост, който е одобрен от ЕК.  

Допълнително, информация за условията, които трябва да бъдат спазени във връзка с 

изпълнението на принципа има включени в Приложението към РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СЪВЕТА за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на 

България, което може да бъде намерено на следния адрес: 

https://mig.gov.bg/wp-content/uploads/2022/07/st_8091_2022_add_1_bg.pdf   

210.  26.08.2022г. Имам следния въпрос: с цел дигитализиране и разширяване 

на производствената дейност на архитектурно студио, 

разглеждаме възможността за закупуване на дрон и лазерен 

скенер за цифрово заснемане на обекти. С оглед на това, че 

посочените активи ще се ползват на местата, обект на 

проектиране и/или авторски надзор, моля да потвърдите 

допустимостта им. 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 99. 

211.  26.08.2022г. Здравейте, 

Получените средствата по ПМС 151/2020г. (изм. и доп. с 

ПМС № 322 от 07.10.2021 г.) се осъществяваще  под формата 

на държавна помощ съгласно условията на раздел 3.10 от 

„Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на 

икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от 

COVID-19” от 19 март 2020 г., следва ли да се почват в в 

Таблица 1 на Приложение 3.1 към Декларацията за 

държавни/минимални помощи (Приложение 3 към 

Условията за кандидатстване).  

С уважение, 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 174. 

212.  26.08.2022г. Ние сме ИТ компания, която се занимава с информационни 

услуги за бизнеса. По настоящата процедура искаме да 

Съгласно т. 14.2 от Условията за кандидатстване,  допустими по процедурата са разходи за 

придобиване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив. 

https://mig.gov.bg/wp-content/uploads/2022/07/st_8091_2022_add_1_bg.pdf
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придобием специализирана софтуерна платформа, с която да 

предлагаме на нашите клиенти CRM като Software as a 

Service. Технически ще придобием модули с параметри на 

CRM. 

Въпросът ми е тези модули третират ли се като 

специализиран софтуер, тъй като чрез тях ще предлагаме 

CRM услуга (SaaS) на нашите клиенти и няма да го 

внедряваме като CRM в нашата компания? Или трябва да се 

спазва ограничението от 50 000 лв. за СRМ, при условие че 

ние реално не внедряваме CRM в компанията ни. 

Допълнително, 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 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.  

Допълнително, 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. 

Също така, 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. 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 118, т. 4. 

213.  26.08.2022г. Кандидатът е акционерно дружество(АД) с 2-ма акционери.  

Единият акционер Иван притежава 82% от капитала на 

кандидата и участва в 3 членния Съвет на директорите лично 

и чрез ЮЛ (фирма Х). Иван  е едноличен собственик на 

капитала и управител на фирма Х (т.е има 2 от 3 гласа в 

Съвета на Директорите) 

Но Фирма Х е с различен код и предмет на дейност от АД-то 

и не извършва своята дейност или част от нея на същия 

съответен пазар  или вертикално свързани пазари 

В тази връзка фирма Х (Иван като юридическо лице) 

свързано лице ли е с АД-то, поради факта че заедно с Иван 

като физическо лице има мнозинство 2 от 3 гласа в Съвета 

на Директорите?  

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

категорично становище. 

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 според представената в запитването информация 

не е налице.  

В случай че е налице свързаност между две предприятия чрез юридическо лице/а, 

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 към Приложение 4 към 

Условията за кандидатстване). 
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214.  26.08.2022г. Здравейте,  

 

дружеството ни планира да подаде проект по настоящата 

процедура ""Технологична модернизация"" . Планираме 

машините да бъдат закупени от външни доставчици - от 

производители от Европейски съюз и извън Европески съюз, 

напр.Китай. Моля за информация за офертите за закупуване 

на оборуднване, които са на английски език необходимо ли 

е да се представи заверен превод на български език, напр.от 

заклет преводач и ако не , какъв вид превод би бил допустим. 

 

Благодаря! 

Моля, запознайте се с разясненията по въпроси № 125, т. 2 и т. 3 и № 199. 

215.  26.08.2022г. "Ако моето предприятие А притежава 40% в друго 

предприятие Б, ние сме партньори. 

Ако обаче предприятие Б има свързани предприятия, 

коректно ли е да посочвам и тях като предприятия-

партньори с моето предприятие А? 

Или иначе казано, при определяне на категорията 

предприятие в този случай в справките за обобщените данни 

вземаме данните само на партньора Б, или изследваме и 

вземаме данните и на всички свързани с предприятие Б други 

предприятия?" 

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

категорично становище. 

На база на предоставената в запитването информация може да се заключи, че  Предприятие А 

и Предприятие Б са предприятия-партньори.  

Данните за предприятието-партньор (Предприятие Б) и всички свързани с него предприятия 

трябва да се добавят с процента на партньорство към данните на предприятието-кандидат  
(Предприятие А) при изчислението на параметрите по чл. 3 от Закона за малките и средните 

предприятия (ЗМСП). 

Данните на предприятията-партньори на Предприятие Б не се взимат предвид при 

изчислението. 

Моля, запознайте се с изискванията на ЗМСП (вкл. чл. 4 от него относно определяне на 

предприятия-партньори и свързани предприятия), както и с Указанията за попълване на 

Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (вкл. Пример 2 на стр. 10 от тях). 


