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Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 31.10.2022 г. 

23.  19.10.2022г. Кандидат с основен код на дейност по КИД: 4711 трябва ли 

да доказва, че не продава цигари/тютюневи изделия? 

 

 

Съгласно т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите” по процедурата са допустими 

кандидати, които са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно 

Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 (Приложение 8 към Условията за 

кандидатстване). Кандидатите могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно 

финансиране, в случай че основната им икономическа дейност не попада в недопустимите 

сектори, посочени в т. 11.2 от Условията за кандидатстване, както следва: 

- сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство”; 

- сектор В  „Добивна промишленост”; 

- сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 10 „Производство на хранителни 

продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва: 

 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 

готови ястия”; 

 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови 

ястия”; 

 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 

 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 

 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 

 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 

 10.81. „Производство на захар”; 

 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 

 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 

 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 

 11.02. „Производство на вина от грозде”; 

 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 

 11.06. „Производство на малц”. 

- сектор F  „Строителство”; 
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- сектор Р „Образование”; 

- сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа”: 

 раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване”; 

 раздел 88 „Социална работа без настаняване”. 

- сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, 

далекосъобщения”: 

 раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии”; 

 раздел 63 „Информационни услуги”. 

- сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент  (ЕС) № 1379/2013; 

- сектора на първичното производство на селскостопански продукти; 

- преработката и продажбата на селскостопански продукти, в следните случаи: 

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

тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат 

на пазара от съответните предприятия, или 

 когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или 

изцяло на първичните производители. 

- преработката и/или маркетинга на горски продукти. 

По процедурата не са налице допълнителни ограничения по отношение на допустимостта на 

кандидатите предвид кода на основната им икономическа дейност съгласно КИД-2008. В 

тази връзка, предприятие с код на основна икономическа дейност 47.11 „Търговия на дребно 

в неспециализирани мaгазини, предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия” 

съгласно КИД-2008 е допустим кандидат по процедурата (в случай че отговаря на всички 

останали изисквания за допустимост на кандидатите, посочени в т. 11 „Допустими 

кандидати” от Условията за кандидатстване), като не е необходимо да доказва, че „не 

продава цигари/тютюневи изделия”, както е посочено в запитването Ви. 

24.  19.10.2022г. Уважаеми колеги, 

моля за разяснение на следния текст от Условията за 

кандидатстване: 

 

3) С оглед избягване на припокриването на интервенциите 

Съгласно т. 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите” от Условията за 

кандидатстване, подкрепа по настоящата процедура не могат да получават кандидати, които 

са: микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, 

които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за 

подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се 
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между настоящата инвестиция и Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020, подкрепа по процедурата не 

могат да получават кандидати, които са:  

 

• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 

малките и средните предприятия, които имат седалище или 

клон със седалище на територията на селски район и са 

заявили за подпомагане дейности по предложението за 

изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в 

община на територията на селските райони в Република 

България. Списък на общините в обхвата на селските райони 

на Република България се съдържа в Приложение 9 към 

Условията за кандидатстване. 

 

Можем ли да го тълкуваме, че МСП от селски райони, които 

НЕ са заявили за подпомагане дейности по предложението за 

изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в 

община на територията на селските райони в Република 

България са допустими кандидати? 

 

Благодаря предварително. 

осъществяват в община на територията на селските райони в Република България. Списък на 

общините в обхвата на селските райони на Република България се съдържа в Приложение 9 

към Условията за кандидатстване. 

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

микропредприятие е допустим кандидат по процедурата, при спазване на всички останали 

критерии за допустимост на кандидатите по процедурата. 

В допълнение, обръщаме внимание че съгласно Приложение 10 към Условията за 

кандидатстване „място на изпълнение на инвестицията” е „мястото на осъществяване на 

основната икономическа дейност на предприятието (за която е заявена подкрепа), на което 

може да се провери и удостовери внедряването на съответната услуга/решение и на което се 

съхранява/поддържа цялата налична документация, данни и информация, удостоверяващи 

въвеждането на съответните услуги/решения в изпълнение на инвестицията”. Предвид 

спецификата на процедурата, в случай че заявените ИКТ услуги/решения ще се ползват за 

основната икономическа дейност на предприятието в цялост, включително за дейност/и, 

осъществявани на територията на селски район, то ще се счита, че предприятието е заявило 

за подпомагане дейности по предложението, които ще се осъществяват в община на 

територията на селските райони в Република България. 

В тази връзка, в случай че кандидатът е микропредприятие, което има седалище или клон 

със седалище на територията на селски район и е заявило за подпомагане дейности по 

предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на 

територията на селските райони, то е недопустим кандидат по процедурата. Посоченото ще 

бъде проверявано от Структурата за наблюдение и докладване, включително чрез проверки 

на място в процеса на изпълнение на инвестициите. 

25.  19.10.2022г. Въпрос във връзка с условията за допустимост: 

 

На стр. 9, Раздел 11.1, подточка 6 е записано: "По настоящата 

процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за 

кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-

2008". В тази връзка, може ли да кандидатства организация, 

която развива дейност в повече от един КИД? Ако отговорът 

на предходния въпрос е "да", то: 

1.1 Има ли значение дали допълнителния/те КИД са от 

допустимите или от недопустими сектори по настоящата 

процедура? 

Съгласно т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите” по процедурата са допустими 

кандидати, които са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно 

Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 (Приложение 8 към Условията за 

кандидатстване). Оценителната комисия ще извършва служебна проверка относно кода на 

основната икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни, предоставени от 

Националния статистически институт (НСИ) за 2021 г. Посоченото не ограничава 

предприятия, извършващи една или повече допълнителни дейности (независимо дали 

допълнителната/ите дейност/и попада/т в допустим или в недопустим сектор) да заявят 

подкрепа по настоящата процедура, но при спазване на изискването същата (подкрепата) да 

е само за основната им икономическа дейност съгласно КИД-2008. Както е посочено в т. 

11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите” от Условията за кандидатстване, когато 
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1.2. Как се извършва кандидатстването и в последствие 

отчитането на изпълнението на проекта? 

 

Благодаря. 

дадено предприятие упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими 

сектори по настоящата процедура, средства по процедурата се предоставят само за 

дейностите в допустимите сектори, като кандидатът (крайният получател) следва да води 

отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, 

свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в 

недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездно финансиране, предоставено по 

настоящата процедура.  

В случай че на етап изпълнение бъде установено, че посочените изисквания не са спазени, 

предоставените средства (в случай на изплатени такива), подлежат на възстановяване. С 

оглед горното, кандидатът представя като условие за плащане, индивидуален сметкоплан, 

утвърден от ръководството на предприятието-кандидат с включени в него обособените 

счетоводни сметки (подсметки), специално открити за предложението за изпълнение на 

инвестиция. От извлеченията/счетоводните записи по посочените в индивидуалния 

сметкоплан сметки, следва да е видно разграничаването на разходите, така че дейностите в 

недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездното финансиране по процедурата. 

26.  19.10.2022г. Изчислението на Коефициент на рентабилност на EBITDA за 

съответната година = [Отчет за приходите и разходите (ОПР) 

за съответната година, ред „Общо за група I” (код 15000) 

минус ОПР за съответната година, ред „Общо за група I” (код 

10000) плюс ОПР за съответната година, ред „Разходи за 

амортизация и обезценка на дълготрайни материални и 

нематериални активи” (код 10410)] делено на ОПР за 

съответната година, ред „Нетни приходи от продажби” (код 

15100). 

 

С така задена формула, липсва хипотеза, при която дадена 

фирма има реализирани Нетни приходи от продажби за 

2019г. – 0 лв., но отговаря на изискванията за оборот за 2021 

г. 

Получава се делене на 0, което не позволява да се определим 

дали имаме шанс за финансиране или не.  

 

Моля да прецизирате Условията за кандидатстване и да се 

изкажете как ще бъдат оценени допустими кандидати с 

нулеви приходи за 2019 и/или 2020 г. 

Във връзка с информацията, изложена в запитването Ви, следва да имате предвид че при 

оценката по критериите за качество съгласно „Критериите и методологията за оценка на 

предложенията за изпълнение на инвестиции” (Приложение 4 към Условията за 

кандидатстване), редовете (кодовете) за съответната година, които са с нулеви стойности, ще 

се включват в изчисленията със същите (нулеви) стойности. В случаите, когато при 

изчисляването на показателите, коефициентът за дадена година не може да бъде изчислен 

поради наличието на „0” (нула) в знаменателя, данните за тази година няма да се вземат 

предвид. Посоченото е указано в бележка под линия № 4 от „Критериите и методологията за 

оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции” (Приложение 4). 
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27.  19.10.2022г. Здравейте, 

 

1. Във връзка с критериите за оценка на качеството: 

Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 

г., 2020 г. и 2021г., когато предприятие е регистрирано през 

октомври 2019г. и за 2019г. отчита 1000 лв приходи и 6000 

лв. загуба, то ЕBITDA за 2019 се получава - 246%. Предвид 

текста "в случаите, при които при изчисляването на 

коефициентите, включени в този раздел, коефициентът за 

дадена година не може да бъде изчислен поради наличието на 

„0” (нула) в знаменателя, данните от тази година не се вземат 

предвид.", следва ли да взимаме предвид 2019г.? Реално 

нямаме 0 в знаменателя, но предприятието е създадено точно 

в каря на 2019г. и това се отразява на EBITDA за 3-те години? 

В случай, че не се взима предвид 2019г., как следва да 

разпределим тежестта на показателя за 2020 и 2021г.?  

2. Съгласно условията за кандидатстване, свързани лица не 

могат да подават повече от едно проектно предложение при 

сходна дейност. В случай че две свързани лица имат различен 

код на основна икономическа дейност, дали и двете могат да 

подадат проектни предложения - всяко за неговата основна 

икономическа дейност? 

Благодаря! 

1. Моля, запознайте се с разяснението по Въпрос № 26. В допълнение, уточняваме че 

описаната в запитването Ви хипотеза не води до промени в относителната тежест на 

коефициента на рентабилност на EBITDA за трите финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 

г.), посочена в „Критериите и методологията за оценка на предложенията за изпълнение на 

инвестиции” (Приложение 4 към Условията за кандидатстване). 

2. По процедурата не е налице ограничение за подаване на предложения за изпълнение на 

инвестиции от предприятия, които са свързани по смисъла на чл. 4, ал. 4 - 8 от Закона за 

малките и средните предприятия. В този случай, кандидатите следва да имат предвид 

указанието, съдържащо се в т. 22 от Условията за кандидатстване, съгласно което: „В случай 

че по настоящата процедура бъдат подадени предложения за изпълнение на инвестиция от 

няколко свързани предприятия, осъществяващи сходна дейност, договор за финансиране 

може да бъде сключен само с едно от тези предприятия. При установено наличие на 

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

безвъзмездно финансиране на всяко предложение за изпълнение на инвестиция от списъка 

на одобрените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиция, класирано след 

първото такова, което също е включено в списъка на одобрени за финансиране предложения 

за изпълнение на инвестиция/списъка с резервните предложения за изпълнение на 

инвестиция, ако такъв е съставен. Под свързани предприятия се разбират предприятията по 

чл. 4, ал. 4 - 8 от Закона за малките и средните предприятия. Под сходна дейност следва да се 

разбира основна икономическа дейност, попадаща в рамките на същия тризначен цифров 

код (група) съгласно Класификацията на икономическите дейности - КИД - 2008 

(Приложение 8)”. 

28.  19.10.2022г. Здравейте, имам следните въпроси: 

1. Допустима ли е по проекта дейност за преработка на 

съществуващ корпоративен уеб сайт/он лайн магазин или е 

допустимо само създаването на нов такъв? 

2. Може ли да се закупуват компютри по програмата, на 

които да се използват разработените софтуери? 

3. В заглавието на допустимите дейности по Група I. „ИКТ 

услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, 

уебсайтове и мобилни приложения“ са упоменати мобилни 

приложения, но в описанието на минимален 

обхват/функционалности - не са включени. Може ли по 

процедурата да се разработват и мобилни приложения за уеб 

сайт/он лайн? 

1. Моля, запознаете се с разясненията по Въпроси № 2 и № 6. 

2. Съгласно т. 13.1 „Допустими дейности” от Условията за кандидатстване, по процедурата 

са допустими услуги и решения от следните 3 (три) групи съгласно „Списъка на 

допустимите услуги и решения в областта на ИКТ” (Приложение 12 към Условията за 

кандидатстване):  

- Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни 

приложения; 

- Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и 

логистичните процеси; 

- Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията. 

В Приложение 12 към Условията за кандидатстване се съдържа изчерпателен списък на 
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Въпрос Разяснения от СНД 

Поздрави. всички допустими по процедурата услуги и решения в областта на ИКТ от посочените три 

групи, включително техния минимален обхват/функционалности. За услугите, за които е 

допустимо придобиването на хардуерни елементи, същите (хардуерните елементи) са 

изброени като част от минималния обхват на съответната услуга/решение или са посочени 

като допълнителни хардуерни елементи, извън минималния обхват, които могат да бъдат 

придобити по преценка на кандидата във връзка със съответната услуга/решение. 

Придобиването на компютри не е предвидено във връзка с въвеждането на 

услугите/решенията, посочени в Списъка (Приложение 12) и разходите за тях няма да се 

считат за допустими по процедурата. 

3. Моля, запознаете се с разяснението по Въпрос № 4. 

29.  19.10.2022г. Здравейте! Може ли кандидат да бъде Търговско дружество, 

регистрирано и 100% собственост на община? Дружеството 

подава отделни отчети за дейността си и не е включено в 

Консолидиран отчет. 

Благодаря предварително за становището! 

По процедурата са допустими кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон 

или Закона за кооперациите, или са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона 

за адвокатурата. В допълнение, съгласно т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите”, 

подт. 3) от Условията за кандидатстване, допустими по процедурата са микро, малки и 

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

(ЗМСП) и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки 

и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Във връзка с изложената в 

запитването Ви информация, следва да имате предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 

9 от ЗМСП: „С изключение на случаите по ал. 4 едно предприятие не може да се смята за 

предприятие по чл. 3, ако 25 на сто или повече от капитала или от броя на гласовете в 

общото събрание се контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от един или 

повече държавни органи”. В тази връзка, в Указанията за попълване на Декларацията за 

обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 3) изрично е посочено, че: 

„...предприятие не може да се смята за МСП, ако 25% или повече от капитала или от броя на 

гласовете в общото събрание се контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от 

един или повече държавни органи или други органи на местното самоуправление”. 

За удостоверяване на съответствието с изискването по т. 3), преди сключване на договор за 

финансиране одобрените кандидати попълват и представят Декларация за обстоятелствата 

по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 3). Преди 

сключването на договор, Структурата за наблюдение и докладване ще извършва 

документална проверка на категорията на кандидата (микро, малко или средно 

предприятие). В случай че при проверката се установи, че кандидат не отговаря на 

изискванията за микро, малко или средно предприятие, ще бъде издавано Решение за отказ 
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за предоставяне на безвъзмездно финансиране. 

30.  19.10.2022г. Добър ден, 

Искам да попитам относно Допустимите разходи, ще се 

признае ли за раход доработване или upgrade на съществуващ 

сайт, като разходите ще бъдат извършени в периода на 

изпълнение на проекта,  съгласно Приложение 12 Група 1, т. 

1. И може ли да се подаде друго заявление за кандидатсване, 

поради промяна на Услугите/решенията от Приложение 12, 

тъй като управителя на дружество реши да смени 

Услугите/Решенията в Приложение 13, ако не може ли да се 

коригира вече подадено? 

 

Предварително благодаря. 

1. Моля, запознайте се с разяснението по Въпрос № 6. 

2. По процедурата не е налице възможност/функционалност за коригиране на подадено 

предложение за изпълнение на инвестиция в Информационната система за Механизма 

(ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ). Както е посочено в т. 22 от Условията за кандидатстване, 

в рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно предложение за 

изпълнение на инвестиция. Въпреки това, в случай че един и същи кандидат е подал повече 

от едно предложение, Оценителната комисия разглежда само последното постъпило в срока 

предложение за изпълнение на инвестиция, а предходните се считат за оттеглени. Като се 

има предвид посоченото, то не е налице ограничение да подадете второ проектно 

предложение, като подадено първо по ред ще се счита за оттеглено и обект на оценка ще 

бъде последното постъпило в срок предложение, подадено от същия кандидат. 

31.  19.10.2022г. Уважаеми дами и господа,  

във връзка с публикуваните Условия за кандидатстване за 

получаване на безвъзмездни средства по процедура чрез 

подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от 

крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на 

информационните и комуникационни технологии и 

киберсигурността в малките и средните предприятия”, моля 

за разяснения по отношение на критериите за оценка на 

качеството и по-конкретно по отношение на критерий 

"Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 

г., 2020 г. и 2021 г."  

В публикуваната информация за оценка на проектните 

предложения по споменатия показател е налице очевидна 

техническа грешка, която не дава възможност на кандидатите 

да преценят какви точки би получил техния проект.  

Например: 

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на 

предприятието е > 9% и ≤ 10% - 22т. 

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на 

предприятието е > 4% и ≤ 5% - 21т. 

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на 

предприятието е > 10% и ≤ 11% - 20т. 

Във връзка с изложената в запитването Ви информация, уточняваме, че в „Критериите и 

методологията за оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции” (Приложение 4 

към Условията за кандидатстване) не е налице допусната техническа грешка по отношение 

на скалата за оценка по критерий за качество „Претеглен коефициент на рентабилност на 

EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.”. Същата не подлежи на изменение в процеса на оценка 

и в този смисъл може да бъде използвана от кандидатите за извършване на предварителна 

оценка за съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиции с разглеждания 

критерий за качество по процедурата. 
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Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на 

предприятието е > 3% и ≤ 4% - 19т. 

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на 

предприятието е > 11% и ≤ 12% - 18т. 

От така предоставената информация за оценка на проектните 

предложения, не става ясно защо при претеглен коефициент 

на рентабилност на EBITDA на предприятието  > 3% и ≤ 4% 

проектът ще получи 19 т., а когато претеглен коефициент на 

рентабилност на EBITDA на предприятието е > 10% и ≤ 11%, 

проектът ще получи 20т. В същото време обаче, при 

претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA на 

предприятието > 4% и ≤ 5%, проектът ще получи 21т. 

Аналогична и объркваща е ситуацията и с останалите 

претеглени коефициенти в критерия за оценка.  

 

Във връзка с това, моля да поясните на какво се дължи тази 

особеност и това ли е окончателната таблица за оценка на 

проектните предложения? 

32.  19.10.2022г. Здравейте, ако имам човек/физическо лице/, който може да 

ми разработи онлайн магазин, но същият не може да ми 

издаде фактура мога ли да отчета труда му чрез граждански 

договор? Предварително благодаря за отговора! 

Моля, запознайте се с разяснението по Въпрос № 18. 

33.  19.10.2022г. Здравейте, 

Във връзка с процедура BG-RRP-3.005 - Решения в областта 

на информационните и комуникационни технологии и 

киберсигурността в малките и средните предприятия, имаме 

следните въпроси: 

1. Дадена фирма има уеб сайт, който към настоящия 

момент не е достатъчно разработен и не се актуализира. 

Допустимо ли е да се кандидатства за създаване на нов уеб 

сайт? 

2. В случай, че юридическата форма на дадена фирма е 

„ЕТ“, допустимо ли е тази фирма да кандидатства по 

процедурата. 

3. Допустимо ли е по процедурата да кандидатстват 

сдружения?  

1. Моля, запознайте се с разяснението по Въпрос № 6. 

2. Съгласно т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите” от Условията за 

кандидатстване, по настоящата процедура са допустими кандидати, които са търговци по 

смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или са действащи адвокатски 

дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. В случай че предприятие е едноличен 

търговец по смисъла на Търговския закон, то е допустим кандидат по процедурата.  

3. Следва да имате предвид, че допустими кандидати по настоящата процедура са само 

предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за 

кооперациите, или са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за 

адвокатурата и отговарят на всички останали изисквания, посочени в т. 11 „Допустими 

кандидати” от Условията за кандидатстване. 

4. Предложения за изпълнение на инвестиции, получили минимум 5 точки по критериите за 
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4. Ще бъдат ли класирани проектни предложения на 

фирми, които при оценка на качеството получават 0 точки по 

показател „Коефициент на разходите за данъци спрямо 

реализираните приходи за съответната година“, но по 

показател „Коефициент на рентабилност на EBITDA за 

съответната година“ имат повече от 5 точки? 

5. Възможно ли е да кандидатства фирма, която е била 

доставчик по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна 

схема за предоставяне на услуги за информационни и 

комуникационни технологии“ по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.? 

6. Допустимо ли е дадена фирма да кандидатства като 

бенефициент по настоящата процедура и в същото време да 

бъде доставчик на услуга за друг бенефициент? 

7. В Условията за кандидатстване е записано 

„Услугите/решенията в областта на ИКТ, включени в 

предложенията за изпълнение на инвестиции следва да се 

ползват/поддържат от предприятието - краен получател най-

малко 1 (една) година от окончателното плащане”.  

В случай, че кандидатът е заявил услуга/решение за 

„Маркетинг в социални медии (social media marketing), 

включително управление на PPC (pay-per-click) реклама”  от 

Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения, за период от 

6 месеца с максимална цена 7 800 лв., означава ли това, че 

след изтичане на шестия месец ще се пристъпи към подаване 

на окончателно плащане?  

Необходимо ли е след изтичане на шестте месеца 

бенефициентът да продължи заплащането от 1 300 лв. на 

месец, на услуга „Маркетинг в социални медии (social media 

marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) 

реклама” за период от още една година? 

оценка на качеството, посочени в Критериите и методологията за оценка на предложенията 

за изпълнение на инвестиции (Приложение 4) ще бъдат класирани в низходящ ред съобразно 

получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от предложенията за 

изпълнение на инвестиции по реда на класирането им до изчерпване на бюджета на 

процедурата, посочен в т. 7 от Условията за кандидатстване. Предложения за изпълнение на 

инвестиции, които са получили по-малко от 5 точки по критериите за оценка на качеството, 

се отхвърлят (съгласно посоченото в т. 18.1 от Условията за кандидатстване). 

5. и 6. По процедурата не е налице ограничение по отношение на допустимостта на 

кандидатите, свързано с участието на последните като доставчици на услуги по процедура 

BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и 

комуникационни технологии” по ОПИК. В допълнение следва да имате предвид, че съгласно 

т. 11.2 от Условията за кандидатстване, по процедурата не са допустими кандидати, чиято 

основна икономическа дейност съгласно КИД-2008 попада в сектор J „Създаване и 

разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения”: раздел 62 

„Дейности в областта на информационните технологии” и раздел 63 „Информационни 

услуги”.  

7. Моля, запознайте се с разяснението по Въпрос № 17, т. 1. В допълнение, съгласно т. 1 

„Техническо изпълнение на проектите” от Условията за изпълнение при окончателно 

изпълнение на инвестицията и постигане на целите, отчет се представя до един месец след 

крайния срок за изпълнение на инвестицията. В случай че дейността е предвидено да бъде 

изпълнена например за 6 месеца, то финален Финансово-технически отчет и искане за 

оконачателно плащане следва да се представят в срок до 30 календарни дни от датата на 

приключване на планираните дейности по инвестицията. 

34.  19.10.2022г. Моля за разяснение по следните въпроси: 

1. В Указания за попълване на е-формуляр в т.7  се изисква  

1.1.допълнителна информация , необходима за оценка на 

проектното предложение - Тук се изисква подробно описание 

на проекта или общо описание на необходимостта от 

1. В раздел „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното 

предложение”, поле „Информация относно необходимостта от получаване на подкрепа за 

услугите/решенията в областта на ИКТ, включени в предложението за изпълнение на 

инвестиция” от Формуляра за кандидатстване, кандидатите следва да представят 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО 

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.005 „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ 

И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И 

СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ“ НА НПВУ 

 

10 
 

№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

проектното предложение и приложението му в 

предприятието? 

2. При идентификатори след попълване на бюджета 

предприятие, което не е участвало в други проекти за 

цифровизация, но е участвало в други европейски програми , 

без да е достигнало финансиране de minimis какво следва да  

попълни? 

3. При реализацията на проекта допустими ли са разходи за  

работни заплати на сформирана работна група в самото 

предприятие за изпълнение на част от проекта от служители 

на предприятието, следвайки изискването за отчитане на 

проекта в отделна аналитична ведомост и изготвяйки доклади 

за свършената работа? Признават ли се разходи на 

изпълнители по граждански договори ? Как в тези случаи се 

спазва изискването за минимум 2 оферти и  това приложимо 

ли е в този случай? 

4. При подаване на заявлението по електронен път, правилно 

ли сме разбрали, че може фирмата, кандидатстваща по тази 

програма да упълномощи друга фирма с конкретно 

физическо лице с КЕП за подаване на документите. Трябва 

ли пълномощното да е нотариално заверено? 

5. В случай, че едно физическо лице има две фирми, в които е 

мажоритарен собственик и управител с една и съща дейност 

иска да кандидатства с двете фирми по различни допустими  

направления за дигитализация и изпълняващи условията на 

de minimmis, допустимо ли е да кандидатства с 2-те фирми? 

6. Кога ще се обяви списък на класираните кандидати по 

програмата? 

 

Предварително благодаря. 

информация относно необходимостта от получаване на подкрепа за услугите/решенията в 

областта на ИКТ, включени в предложението за изпълнение на инвестиция. При липса на 

съответната информация относно необходимостта от получаване на подкрепа за 

услугите/решенията в областта на ИКТ, включени в предложението, същото може да бъде 

отхвърлено (съгласно посоченото в т. 13.1 от Условията за кандидатстване). 

2. Доколкото при/след попълването на секция „Бюджет” от Формуляра за кандидатстване не 

е налице поле „Идентификатори”, информацията, съдържаща се в запитването Ви не е 

достатъчна за предоставянето на еднозначно и категорично становище. Моля да 

формулирате въпроса си повторно с конкретно посочване на наименованието на 

секцията/полето от Формуляра за кандидатстване, за която/което се отнася запитването. 

3. По процедурата не са допустими разходи за „работни заплати на сформирана работна 

група в самото предприятие за изпълнение на част от проекта от служители на 

предприятието”, както е посочено в запитването Ви. Относно допустимостта на разходите за 

изпълнители на дейности по инвестицията, наети по граждански договори, моля запознайте 

се с разяснението по Въпрос № 18.  

В допълнение, при всички случаи крайните получатели следва да гарантират спазването на 

принципите за добро стопанско управление, реалистичност на разходите и осигуряване на 

ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата, както и спазване 

на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация при разходването на средствата. За 

целта, към първичните платежни документи следва 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 и на отчетените във финалния отчет. Крайните получатели прилагат и 

обосновка в свободен текст за направения избор на база на събраните оферти, каталози, 

разпечатки от официални интернет страници на производители/доставчици. Структурата за 

наблюдение и докладване (СНД) ще извършва контрол за спазване на правилата за 

възлагане, като при констатирани съмнения относно добросъвестното им изпълнение, може 

да изиска допълнителна информация от крайните получатели (съгласно посоченото в т. 1.2 

от Условията за изпълнение по процедурата). 

4. Предложението за изпълнение на инвестиция се подава електронно чрез ИСМ-ИСУН 

2020, раздел НПВУ, като се подписва с валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице, 
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което е официален представляващ на кандидата и е вписан като такъв в Търговския регистър 

и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или в единния регистър за 

адвокатските дружества, поддържан от Висшия адвокатски съвет, или упълномощено от 

него лице. При упълномощаване следва да се прикачи в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ 

изрично Пълномощно, попълнено по образец (Приложение 1 към Условията за 

кандидатстване), което не е необходимо да бъде нотариално заверено. 

В случай на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция от пълномощник 

КЕП-ът, с който се подписва предложението за изпълнение на инвестиция, следва да бъде с 

титуляр и автор упълномощеното физическо лице, а в случай на упълномощаване на 

юридическо лице – КЕП-ът следва да бъде с титуляр упълномощеното юридическо лице и 

автор – официалният представляващ на упълномощеното юридическо лице. В случаите, 

когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, в 

Пълномощното (Приложение 1) се попълват данните и същото се подписва на хартиен 

носител или с валиден КЕП от всяко от тях. Подробни указания относно начина на 

подписване и представяне на Пълномощното (Приложение 1) се съдържат в т. 21 от 

Условията за кандидатстване. 

5. Моля, запознайте се с разяснението по Въпроси № 20 и № 27, т. 2. 

6. Сроковете за провеждане на процедурата в частта кандидатстване и оценка на 

постъпилите предложения за изпълнение на инвестиции са регламентирани в Постановление 

№ 114 на Министерския съвет от 08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за 

предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и 

устойчивост. Съгласно чл. 10, ал. 1 от ПМС № 114/08.06.2022 г.: „след изтичането на 

крайния срок за подаване на предложения ръководителят на Структурата за наблюдение и 

докладване назначава със заповед комисия, която да извърши оценяване и класиране на 

предложенията по процедурата. Комисията се назначава в 7-дневен срок от изтичането на 

крайния срок за подаване на предложения”. По настоящата процедура крайният срок за 

подаване на предложения е 19.12.2022 г, 16:30 ч. Съгласно чл. 14, ал. 1 от ПМС № 

114/08.06.2022 г.: „оценяването и класирането на предложенията се извършва до три месеца 

от назначаването на комисията по чл. 10, ал. 1, освен ако по изключение в заповедта за 

назначаването и не е посочен по-дълъг срок, който не може да бъде по-дълъг от 4 месеца”. 

Списъкът на предложенията, одобрени за предоставяне на безвъзмездно финансиране ще 

бъде публикуван при съобразяване с посочените нормативно определени срокове за 

кандидатстване и провеждане на оценителния процес. 
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35.  19.10.2022г. Добър ден, 

 

1. Допустимо ли е да се кандидатства за ERP под формата на 

месечен абонамент за 1 година? Ако да, това като външна 

услуга ли следва да се осчетоводи в последствие? 

1.1 Допустимо ли е да се кандидатства за ERP като Saas? 

2. Как ще се осчетоводяват маркетинговите дейности по т.5 - 

като външна услуга ли? 

3. Възможно ли е да се кандидатства за т.5 Маркетингови 

дейности за само 3 месеца, вм. за 12 месеца? 

4. Ако дружеството има налично внедрено ERP, но няма 

модул по т.10/Модул/система за управление на 

производството/  в своето ERP, допустимо ли е да си купи по 

проекта този конкретен модул, който да бъде интегриран с 

вече наличното ERP? Модулът би се осчетоводил като 

отделен актив.  

 

Благодаря ви, за момента това са ни въпросите. 

до скоро! 

1. и 2. Съгласно т. 13.1 „Допустими дейности” от Условията за кандидатстване, услугите и 

решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ 

(Приложение 12), включени в предложенията за изпълнение на инвестиции по процедура, 

могат да бъдат въведени/ползвани като: 

- готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието; 

- персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на 

предприятието; 

- SaaS (Software as a service), когато е приложимо. 

Посоченото се отнася и за услугата/решението за „Въвеждане на система за управление на 

ресурсите (ERP система)” съгласно Приложение 12. В допълнение обръщаме внимание, че 

съгласно т. 14.3 „Недопустими разходи” от Условията за кандидатстване, недопустими по 

процедурата са разходи за дейности, извършени след изтичане на крайния срок за 

изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция. В тази връзка, 

разходите за ERP система, въведена като SaaS са допустими за периода от датата на 

сключване на договора с избрания изпълнител до крайната дата на договора за финансиране, 

сключен между Структурата за наблюдение и докладване и крайния получател. 

Съгласно т. 13.1 от Условията за кандидатстване: „Услугите/решенията в областта на ИКТ 

следва да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да 

бъдат заприходени от предприятието, получаващо помощта съгласно приложимите 

счетоводни стандарти”. Относно разходите за абонамент, същите следва да бъдат 

осчетоводени съгласно счетоводните стандарти, прилагани от предприятието и като се има 

предвид, че същите представляват в общия случай разходи за външни услуги. Посоченото се 

отнася и за разходите за услугата/решението за „Маркетинг в социални медии (social media 

marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама”. 

3. Посоченото в запитването Ви е допустимо. В случай, че кандидатът е заявил в 

Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и 

решения” услуга/решение за „Маркетинг в социални медии (social media marketing), 

включително управление на PPC (pay-per-click) реклама” (т. 5 от Списъка на допустимите 

ИКТ услуги и решения – Приложение 12), то следва да се има предвид, че посочената в 

приложението пределна (максимална) цена за тази услуга/решение е за период от 12 месеца 

(формирана на база пределна цена за един месец). В Приложение 13 кандидатите следва да 

заложат разходите за посочената дейност при съобразяване с пределната цена за месец и 
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продължителността на дейността в месеци. В тази връзка, в бележка под линия № 28 от 

Условията за кандидатстване е представен следния пример: „Посочената от СНД пределна 

(максимална) цена за услугата/решението „Маркетинг в социални медии (social media 

marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама” в Приложение 13 е 

15 600 лв. общо за 12 месеца, като пределната цена за 1 месец е 1 300 лв. В случай, че 

дейността е предвидено да бъде изпълнена например за 5 месеца, то в Приложение 13 

кандидатите следва да заложат разходи в размер на максимум 6 500 лв.”. 

4. Посоченото в запитването Ви е допустимо. Както е посочено в т. 13.1 от Условията за 

кандидатстване предложенията могат да включват или услуга/решение за въвеждане на 

цялостна ERP система (т. 6 от Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения – 

Приложение 12) или услуги/решения за въвеждане на отделните модули/системи, посочени в 

т. 8, т. 9 и т. 10 от Списъка. 

36.  19.10.2022г. Здравейте,  

По процедура BG-RRP-3.005 "Решения в областта на 

информационните и комуникационни технологии и 

киберсигурността в малките и средните предприятия" 

допустимо ли е изпълнител да бъде физическо лице, т.е. ако 

кандидатстваме за създаване на фирмен уебсайт, той да бъде 

изработен от физическо лице, и може ли то да издаде 

документ за удостоверяване на крайният резултат от 

услугите/решенията - протокол за 

въвеждане/доклад/лиценз/технически паспорт/друг документ, 

удостоверяващ право на собственост или право на ползване 

на съответното решение/услуга? 

 

С уважение 

Моля, запознайте се с разяснението по Въпрос № 18. 

 

37.  19.10.2022г. Здравейте, 

искаме да кандидатваме, но при попълване на полетата за 

действителен собственик имаме следния казус. Фирмата, с 

която кандидатсваме е 100% собственост на друго 

юридическо лице, което е 100% собственост на  юридическо 

лице, регистрирано в Япония. Как можем да въведем имена и 

дата на раждане в този случай? 

Подробни указания за попълването на електронния Формуляр за кандидатстване се 

съдържат в Приложение 5 към Условията за кандидатстване „Примерни указания за 

попълване на електронен Формуляр за кандидатстване”. В Приложение 5 е посочено, че: „В 

случай че действителният собственик не е български гражданин и не разполага с единен 

граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ) се попълва година, месец и 

дата на раждане на физическото лице, действителен собственик на предприятието-кандидат 

(например, ако лицето е родено на 05.10.1980 г., се посочва – 19801005)”. 
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38.  19.10.2022г. Здравейте, 

 

1. Допустимо ли е по проекта да се създаде изцяло нов 

онлайн магазин, при условие че фирмата има съществуващ 

онлайн магазин, който обаче е на стара технология, не може 

да се актуализира и на практика не работи? 

2. В минималният обхват за създаване на уебсайт/онлайн 

магазин е посочена и регистрация на собствен домейн. Как 

трябва да се процедира ако фирмата има регистриран домейн 

с името си, но на него няма уебсайт- може ли да се използва 

за създаването на сайт по проекта. (съвсем нормално е през 

2022 г. почти всяка фирма да има някакво онлайн 

присъстивие). 

3. Може ли една фирма да създаде корпоративен уебсайт и 

онлайн магазин като две отделни решения и същевременно те 

да се интегрират на един интерфейс с цел улесняване на 

потребителите. 

Благодаря предварително! 

1. Моля, запознайте се с разяснението на Въпрос № 2. 

2. Моля, запознайте се с разяснението на Въпрос № 10, т. 2. 

3. Посоченото в запитването Ви е допустимо при спазване на минималния 

обхват/функционалности за двете услуги/решения съгласно Списъка на допустимите ИКТ 

услуги и решения – Приложение 12 към Условията за кандидатстване. В конкретния случай, 

ангажимент на кандидата е да удостовери пред Структурата за наблюдение и докладване 

внедряването на двете отделни услуги/решения. 

 

39.  20.10.2022г. Уважаеми Дами и Господа,  

 

Моля за конкретни разяснения във връзка с група III, 

„Изграждане на система за архивиране на информация”: 

1. моля да потвърдите, че така формулираното допустимо 

решение  “Изграждането на система за архивиране на 

информация “ по своята същност може да представлява 

софтуерно решение, което съдържа елемент услуга от гл.т. на 

включения в обхвата анализ и изготвяне на план за 

архивиране на информацията, обработвана от предприятието.  

2. моля да поясните, дали задължително следва решението да 

включва автоматично архивиране на информация от сървъри 

И работни станции И мобилни устройства или е допустимо 

да включва  автоматично архивиране на  информация от 

сървъри и работни станции (без мобилни устройства) 

предвид спецификата на дейността на организацията, която 

има потребност да го внедри 

3.1. моля да поясните какво визирате под хардуения елемент, 

1. Посоченото в запитването Ви е допустимо предвид минималния обхват на 

услугата/решението за „Изграждане на система за архивиране на информация” съгласно 

„Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения“ (Приложение 12).  

2. В „Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения“ (Приложение 12) като част от 

минималния обхват на услугата/решението за „Изграждане на система за архивиране на 

информация” е посочено следното: „Автоматично архивиране на информация от 

сървъри/работни станции/мобилни устройства съгласно изготвения план”. В този смисъл 

„сървъри/работни станции/мобилни устройства” са посочени алтернативно, т.е. по преценка 

на кандидата и в зависимост от нуждите на предприятието-кандидат. 

3.1. За целите на настоящата процедура не е възприето определение за „виртуален сървър”, 

различно от общоприетата дефиниция за понятието. В тази връзка, можете да приемете 

виртуалния сървър като виртуална машина с приложение, което не се различава от това на 

физическия сървър.  

3.2. Изпълнителят следва да осигури изпълнението на услугата/решението за „Изграждане 

на система за архивиране на информация” при спазване на минималния 

обхват/функционалности за тази услуга/решение, посочени в „Списъка на допустимите ИКТ 

услуги и решения“ (Приложение 12), включително изискването за наличие на „Хардуерни 
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включен в минималния обхват “виртуален сървър”? 

3.2. Допустимо ли е на практика да се внедри софтуерно 

решение за архивиране на информацията, като избраният 

изпълнител осигурява архивирането й на свой собствен 

сървър за периода в рамките на проекта?  

3.3. Изложените хардурни елементи, включени в минималния 

обхват, в този смисъл означават ли, че задължително 

Кандидатът следва да придобие актив - виртуален или 

физически сървър за съхранение на информацията? 

4. Моля да пояните какво се визира под вградена защита от 

атаки от типа “ransomware”? 

 

5. Моля за следните разяснения във връзка с група II, 

Въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP 

система): 

5.1. Какво включва “Управление на финансово-счетоводните 

дейности на предприятието” И  ще се счете ли система за 

съответстваща на това конкретно изискване, ако има модул за 

издаване на фактури и модул каса например? 

5.2. В случай, че дружеството, което иска да внедри ERP   

система, осъществява дейност, свързана изцяло с 

предоставяне на услуги, то тогава “управление на складовото 

стопанство”, “управление на веригата за доставки” са на 

практика неприложими към дейността . Допустимо ли е да не 

се предвиждат функционалности, изложени в минималния 

обхват/функционалности в този смисъл, при положение, че 

по процедурата са допустими голям брой сектори и 

включените в тях икономически дейности, в т.ч. са 

допустими редица дружества, предоставящи услуги, за които 

подобни модули са абсолютно неприложими и 

нецелесъобразни. 

 

5.3. Моля да поясните, дали е допустимо фирма, която има 

сайт, но той е остарял и не отговаря на съвременните 

тенденции (вкл. не покрива минималния 

обхват/функционалности по отношение на създаване на 

елементи, включени в минималния обхват: - Виртуален сървър за съхранение на 

информация, или - Физически сървър за съхранение на информация; лентово 

устройство/робот за архивиране”.  

3.3. Посоченият минимален обхват/функционалности на всички услуги/решения в областта 

на ИКТ съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ 

(Приложение 12 към Условията за кандидатстване) е задължителен. Посоченото следва да 

бъде съобразено от страна на кандидатите при избора на услуги/решения, които да бъдат 

включени в предложенията за изпълнение на инвестиции по процедурата. 

4. В минималния обхват на услугата/решението за „Изграждане на система за архивиране на 

информация” съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ 

(Приложение 12) е включена вградена защита от атаки от типа „ransomware”. За целите на 

настоящата процедура не е възприето специфично определение, различно от общоприетото 

разбиране за понятието, включващо защита срещу посочения тип зловреден софтуер, а 

именно например разпознаване на масови промени/криптиране на файлове и генериране на 

съобщение, съхранение на една или няколко по-стари версии на файл, така че да може да 

бъде възстановен криптиран файл или друг метод, който би разпознал начина на работа на 

„ransomware”. 

5.1. За целите на настоящата процедура не е възприета дефиниция за „управление на 

финансово-счетоводните дейности на предприятието”, различна от общоприетото 

определение за понятието. Посочените в запитването Ви функционалности могат да бъдат 

възприети като част от финансово-счетоводните дейности на дадено предприятие съобразно 

спецификата на дейността му. 

5.2. Посоченият минимален обхват/функционалности на всички услуги/решения в областта 

на ИКТ съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ” 

(Приложение 12 към Условията за кандидатстване), включително на услугата/решението за 

„Въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система)”, е задължителен. 

Посоченото следва да бъде съобразено от страна на кандидатите при избора на 

услугите/решенията, които да бъдат включени в предложенията за изпълнение на 

инвестиции по процедурата. 

5.3. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 6. 
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корпоративен уебсайт, заложени в рамките на настоящата 

процедура), да планира разработването на нов корпоративен 

уебсайт в рамките на процедурата, съответстващ на 

изложения минимален обхват/функционалности? 

 

Предварително благодаря. 

40.  20.10.2022г. Здравейте, 

Дружеството ни е с основен код на икономическа дейност 

46.73 - Търговия на едро с дървен материал, материали за 

строителството и санитарно оборудване и допълнителен код, 

попадащ в раздел 47 „Търговия на дребно, без търговията с 

автомобили и мотоциклети“. 

Съгласно условията за кандидатстване по процедурата 

кандидатите могат да заявяват подкрепа само за кода на 

основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008. 

Тъй като кандидатът упражнява едновременно две сходни 

икономически дейности, попадащи в два раздела (раздел 46 

„Търговия на едро, без търговията с автомобили и 

мотоциклети“ и раздел 47 „Търговия на дребно, без 

търговията с автомобили и мотоциклети“) от сектор G 

съгласно КИД-2008, моля за следните разяснения: 

1) В случай, че дружеството кандидатства за 

„Създаване на онлайн магазин“ или „Въвеждане на ЕRP 

система“  за основната си икономическа дейност, следва ли 

при кандидатстването/изпълнението/отчитането да се 

гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите по 

допълнителния код да не се ползват от безвъзмездно 

финансиране, предоставено по настоящата процедура? 

И ако отговорът е ДА, по какъв начин? 

 

Предварително благодаря! 

Съгласно т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите” по процедурата са допустими 

кандидати, които са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно 

Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 (Приложение 8 към Условията за 

кандидатстване). В случай, че предприятие кандидатства за създаване на онлайн магазин или 

за въвеждане на ЕRP система за основната си икономическа дейност, както е посочено в 

запитването Ви, то ангажимент на кандидата е да осигури съответствието с изискването 

съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване, а именно подкрепата да е заявена и 

респективно да се ползва само за основната икономическа дейност на предприятието 

съгласно КИД-2008. В тази връзка, посоченото следва да бъде гарантирано посредством 

самия обхват на дадената услуга/решение (т.е. от отчетните документи да е видно за коя от 

дейностите на предприятието е ползвана подкрепа за въвеждане на съответната 

услуга/решение), както и чрез ангажимента на кандидата (крайния получател) да води 

отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите и да удостовери 

пред Структурата за наблюдение и докладване, че допълнителните дейности не се ползват от 

безвъзмездно финансиране, предоставено по настоящата процедура.  

 

41.  20.10.2022г. Здравейте, 

Във връзка с обявената процедура, моля за разяснения на 

следните въпроси: 

1. Задължително ли е изпълнението на всички елементи, 

посочени като минимален обхват/функционалности за дадена 

1. и 2. Посоченият минимален обхват/функционалности на всички услуги/решения в 

областта на ИКТ съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ” 

(Приложение 12 към Условията за кандидатстване) е задължителен. Посоченото следва да 

бъде съобразено от страна на кандидатите при избора на услугите/решенията, които да бъдат 
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услуга/решение? 

2. В случай, че е необходима само една функционалност от 

дадена услуга - допустимо ли е да се кандидатства само за 

тази функционалност, с по-малък от максималния бюджет? 

Благодаря предварително! 

включени в предложенията за изпълнение на инвестиции по процедурата. 

 

42.  20.10.2022г. Здравейте, 

 

моля за пояснение относно попълването на стойностите в 

бюджета за фирми, които не са регистрирани по ЗДДС. В 

Условията за кандидатстване е посочено, че всички цени, 

посочени в  Приложение 13 „Заявени услуги и решения 

съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в 

областта на ИКТ“, не включват ДДС.  

В такъв случай ако кандидат, който не е регистриран по 

ЗДДС (съответно за него ДДС се явява допустим за 

финансиране разход), желае да кандидатства за създаване на 

онлайн магазин за 10 700 лв., каква сума трябва да посочи в 

бюджета на проекта - 12 840 лв. или 10 700 лв.? 

 

Благодаря предварително за отделеното време! 

Както е посочено т. 14.1 „Условия за допустимост на разходите” от Условията за 

кандидатстване: „Всички цени, посочени в  Приложение 13 „Заявени услуги и решения 

съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ”, не включват ДДС. 

В тази връзка за всички кандидати, за които ДДС е „невъзстановим”, то същият се счита за 

допустим за финансиране и може да бъде включен в общата стойност на допустимите 

разходи по бюджетен ред 1.1 до максималния размер на безвъзмездното финансиране (20 

000 лева). В конкретния случай, посочен в запитването Ви и в случай, че ДДС е 

„невъзстановим” и следователно допустим разход по процедурата, то при включена 

услуга/решение за „Създаване на онлайн магазин”, за която в Приложение 13 кандидатът е 

заложим разход в максималния размер от 10 700 лв., без ДДС, то в секция „Бюджет” от 

Формуляра за кандидатстване е допустимо да бъде посочена сумата с включен ДДС, а 

именно - 12 840 лв., с ДДС. В случай, че в предложението са включени и други 

услуги/решения, то общата стойност на инвестицията, с включени допустимите разходи за 

невъзстановим ДДС, не следва да надвишава максимално допустимия размер на 

безвъзмездното финансиране (20 000 лв.). 

43.  20.10.2022г. Здравейте, 

 

Във връзка с процедурата имам следните въпроси към Вас: 

 

1. Относно ИКТ решение №3 Създаване на корпоративен 

уебсайт. Възможно ли е бенефициент да се възползва от това 

решение, като запази домейнът на съществуващ към момента 

собствен уебсайт и реално използва финансирането по 

процедурата, за да обнови своя сайт? 

 

2. Относно Минимален обхват/функционалности на 

услугите/решенията. 

За безвъзмездно финансиране по процедурата могат да се 

финансират само посочените минимален 

1. Моля, запознайте се с разясненията по Въпроси № 6 и № 10, т. 2. 

2. Посоченият минимален обхват/функционалности на всички услуги/решения в областта на 

ИКТ съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ” (Приложение 

12 към Условията за кандидатстване) е задължителен. В допълнение, към посочения 

минимален обхват/функционалности, кандидатът може в зависимост от нуждите си да 

включи и допълнителни функционалности към отделните услуги/решения в рамките на 

предварително определената пределна (максимална цена) за услугата/решението, посочена в 

Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и 

решения”. Посоченото не се отнася за изброените в Приложение 12 хардуерни елементи, за 

които е приложимо указанието, съдържащо се в т. 14.2 от Условията за кандидатстване, а 

именно, че по процедурата не са допустими „разходи за придобиване на хардуерни 

елементи, които не са включени в минималния обхват и не са изрично изброени като 

допълнителни хардуерни елементи, необходими за въвеждането на съответната 
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обхват/характеристики или бенефициентът може да добави 

други, които не присъстват сред посочените в Приложение 

12, стига да се съобразява с ценовите прагове за 

решенията/услугите и включи всички минимални 

обхват/функционалности? 

 

Конкретен въпрос: Ако фирма иска да създаде корпоративен 

уебсайт с вградени 3 езика, може ли да финансира 3-тия 

такъв по процедурата при положение, че в Приложение 12 

като минимален обхват са посочени 2? 

 

3. Допустим кандидат ли е по процедурата физическо лице, 

което не е регистрирано като едноличен търговец, но което 

извършва стопанска дейност, подава данъчни декларации и 

спазва изискванията по Търговския закон? 

 

Благодаря ви предварително! Успех! 

услуга/решение съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ 

(Приложение 12)”. 

Предвид изложеното, посоченото в запитването Ви: създаване на „корпоративен уебсайт с 

вградени 3 езика” е допустимо по процедурата. 

3. Съгласно т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите” от Условията за 

кандидатстване по настоящата процедура са допустими кандидати, които са търговци по 

смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или са действащи адвокатски 

дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. Физически лица, които извършват 

стопанска дейност, но не са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за 

кооперациите, или действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата, 

не са допустими кандидати по процедурата. 

44.  20.10.2022г. Дружеството ни планира да кандидатства за подпомагане по 

проект BG-RRP-3.005 „Решения в областта на 

информационните и комуникационни технологии и 

киберсигурността в малките и средните предприятия”, като 

сме се насочили към услугата „Маркетинг в социални медии 

(social media marketing), включително управление на PPC 

(pay- per-click) реклама“. Бихте ли ни изяснили, дали при 

условие че преди подаване на проектното предложение 

периодично сме пускали рекламни кампании в социалните 

медии с цел популяризиране на определени продукти от 

стоковата ни гама, ще са допустими разходите за управление 

на нови рекламни кампании, т.е насочени към други, 

различни от предходните рекламирани продукти?  

Благодаря предварително! 

По процедурата не е налице ограничение за включване на услуга/решение за „Маркетинг в 

социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) 

реклама” в случай, че предприятието-кандидат е реализирало „рекламни кампании в 

социалните медии с цел популяризиране на определени продукти”, както е посочено в 

запитването Ви. 

 

 

45.  20.10.2022г. Моля да изясните дали в пределната цена за регистрация на 

търговска марка, освен регистрационните такси към 

съответното ведомство, е допустимо и възнаграждение за 

услугата по заявяване на марката от страна на представител 

по индустриална собственост? 

Посоченото в запитването Ви е допустимо предвид минималния обхват на услугите за 

регистрация на търговска марка на онлайн магазин или корпоративен уебсайт, посочен в 

„Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ” (Приложение 12)”. 
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46.  20.10.2022г. Представляваното от мен предприятие желае да кандидатства  

по настоящата  процедура.  В тази връзка имаме следния 

въпрос: Имаме  онлайн сайт, който не е достатъчно 

функционален и има нужда от сериозно надграждане, за да 

изпълнява функциите си. Може ли  в този случай да  

кандидатстваме  за такова надграждане или програмата 

изисква изобщо да нямаме сайт, за да сме допустим кандидат 

за финансиране по т. 3 от Приложение 13. 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 6. 

 

47.  20.10.2022г. Здравейте, 

 

Имам няколко въпроси, свързани с програмата: 

- Може ли да се кандидатства едновременно за направата на 

корпоративен уеб сайт и електронен магазин? И съответно 

прага на финансиране ще бъде ли сбора от двата прага 

посочени във Приложение 13? 

- При кандидатстване за финансиране за CRM система 

всички описани в Приложение 12 функционалности ли 

трябва да се съдържат? 

- По какъв начин се изплаща финансирането, след 

одобрението на кандидатурата? 

 

Благодаря предварително за оказаното съдействие! 

Поздрави. 

1. В т. 13.1 „Допустими дейности” от Условията за кандидатстване е посочено, че 

предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от 

услугите/решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на 

ИКТ“ (Приложение 12), както и че предложенията могат да включват услуги/решения и от 

трите групи съгласно Списъка. В тази връзка, посоченото в запитването Ви е допустимо при 

съобразяване с пределната (максимална) стойност на разходите за отделните 

услуги/решения (съгласно Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на 

допустимите услуги и решения в областта на ИКТ”), както и с максимално допустимия общ 

размер на безвъзмездното финансиране за всички включени в предложението 

услуги/решения (20 000 лв.). 

2. Посоченият минимален обхват/функционалности на всички услуги/решения в областта на 

ИКТ съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ” (Приложение 

12 към Условията за кандидатстване), включително на услугата/решението за „Въвеждане на 

система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)”,  е задължителен. 

3. Подробни указания относно финансовото изпълнение и плащанията във връзка с 

изпълнението на инвестициите по процедурата са представени в Условията за изпълнение. 

Съгласно т. 2 от същите: „Максималният размер на безвъзмездното финансиране, 

задължително се фиксира в договора за финансиране. Фиксираният в договора размер на 

безвъзмездното финансиране се основава на бюджета, който е предварителна оценка на 

размера на допустимите разходи, необходими за изпълнението на инвестицията. 

Фиксираният размер на безвъзмездното финансиране в договора е окончателен, но 

действителният размер на подлежащата на изплащане помощ се определя след приключване 

на всички допустими дейности по проекта и зависи от цялостното изпълнение на заложените 

резултати и от тяхното надлежно удостоверяване и одобряване на действително 

извършените разходи”. По процедурата са предвидени 2 (два) варианта за плащане:  
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- Вариант 1 (авансово и окончателно плащане) или  

- Вариант 2 (само окончателно плащане). 

Подробна информация за посочените варианти за плащане е представена в т. 2 от Условията 

за изпълнение. 

48.  20.10.2022г. Здравейте, 

 

Имам два основни въпроса: 

1. Бих искала точната формула за изчисляване на "Претеглен 

коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 

2021 г.:".както и  

"Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо 

реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г." 

За да мога да преценя дали да участвам . 

 

2.Не успявам да намеря списък с доставчици-изпълнители. И 

изобщо ако мога да участвам , как си избирам изпълнител на 

заявените от мене  дейности? 

 

Поздрави! 

1. Съгласно „Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на 

инвестиции” (Приложение 4 към Условията за кандидатстване), критерият за качество 

„Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.” се 

изчислява по следния начин: „Коефициент на рентабилност на EBITDA за съответната 

година = [Отчет за приходите и разходите (ОПР) за съответната година, ред „Общо за група 

I” (код 15000) минус ОПР за съответната година, ред „Общо за група I” (код 10000) плюс 

ОПР за съответната година, ред „Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни 

материални и нематериални активи” (код 10410)] делено на ОПР за съответната година, ред 

„Нетни приходи от продажби” (код 15100). Коефициентът се изчислява в проценти. 

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA за трите финансови години (2019 г., 

2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите 

години поотделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2019 г. - 50%, 2020 г. – 

20% и 2021 г. – 30%”. 

Съгласно Приложение 4, критерият за качество „Претеглен коефициент на разходите за 

данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.” се изчислява по следния 

начин: „Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за съответната 

година = [Отчет за приходите и разходите за съответната година, ред „Разходи за данъци от 

печалбата” (код 14200) плюс ОПР за съответната година, ред „Други данъци, алтернативни 

на корпоративния данък” (код 14300)] делено на ОПР за съответната година, ред „Общо за 

група I” (код 15 000).  

Коефициентът се изчислява в проценти. 

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за трите 

финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от 

коефициентите за всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна 

тежест  по години: 2019 г. - 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%”. 
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В допълнение следва да имате предвид, че други формули/начини на изчисляване по 

посочените критерии няма да бъдат прилагани в процеса на оценка на предложенията за 

изпълнение на инвестиции по процедурата. 

2. По процедурата не е налице „списък с доставчици-изпълнители”, както е посочено в 

запитването Ви. Изискванията по отношение на избора на изпълнители на дейности по 

процедурата са описани в Условията за изпълнение, като съгласно т. 1.2 „Правила за 

възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели” от същите: „Когато  съгласно 

одобрената инвестиция, предвидената стойност за определяне на изпълнител/и с предмет 

„доставки или услуги” в т.ч. съфинансирането от страна на крайния получател (ако е 

приложимо) е по-ниска от 30 000 лв. без ДДС (съгл. чл. 3, ал. 2 от ПМС № 80/2022 г.), 

крайните получатели следва да гарантират спазването на принципите за добро стопанско 

управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, 

ефикасност и икономичност при разходването на средствата, както и спазване на 

принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация при разходването на средствата. За 

целта към първичните платежни документи следва 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 и на отчетените във финалния отчет. Крайните получатели прилагат и 

обосновка в свободен текст за направения избор на база на събраните оферти, каталози, 

разпечатки от официални интернет страници на производители/доставчици. Структурата за 

наблюдение и докладване (СНД) ще извършва контрол за спазване на правилата за 

възлагане, като при констатирани съмнения относно добросъвестното им изпълнение, може 

да изиска допълнителна информация от крайните получатели”. В допълнение, следва да 

имате предвид също, че крайният получател се задължава да предприеме всички необходими 

мерки за избягване и предотвратяване на конфликт на интереси, както и да уведоми 

незабавно СНД относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен 

конфликт или свързаност. Във връзка с изпълнението на договора за финансиране, крайният 

получател няма право да предявява разходи по сключени договори с лица, с които е свързан 

по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или са обект на 

конфликт на интереси. 

49.  20.10.2022г. Възможно ли е да се кандидатства за разширяване на вече 

създаден онлайн магазин по процедурата? 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 2. 
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50.  20.10.2022г. Здравейте, 

 

Дружеството желае да закупи ERP система, но в дейността си 

не може да приложи всички задължителни функционалности 

(например Управление на складовото стопанство). В тази 

връзка в проектното предложение една или повече 

функционалности няма да бъдат обосновани и съответно след 

въвеждане в експлоатация няма да може да се докаже, че се 

използват тези функционалности. Допустимо ли е да се 

закупи ERP система със всички задължителни 

функционалности без  да се използват част от тях? Да 

смятаме ли отговорът Ви за релевантен и към другите ИКТ 

услуги? 

 

Поздрави! 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 39, т. 5.2. 

51.  20.10.2022г. Здравейте, 

 

имам въпрос относно минималният обхват/функционалности 

посочени в Приложение 12 Списък на допустимите услуги и 

решения в областта на ИКТ. Ако някоя от посочените 

минимални функционалности не е приложима за конкретно 

предпиятие бенефициент или няма нужда от такава 

възможност ли е да бъде включено конкретното решение без 

да покрива абсолютно всички функционалности. Например 

предприятие в сферата на услугите няма склад и съответно 

функционалността управление на складово стопанство от 

Системата за управление на ресурсите не е приложима. Как 

ще се процедира в случай че избраното решение не покрива 

пълния обхват от списъка? 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 39, т. 5.2. 

52.  20.10.2022г. Моля за разяснение какво се разбира, като  създаване на 

корпоративен уебсайт по т.3 от СПИСЪКАНА 

ДОПУСТИМИТЕ УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ? 

 Ако кандидат вече има сайт, който ще замени с нов, 

използвайки същият домейн, за същата дейност. Договорът за 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 6 и № 10, т. 2. В допълнение и във връзка с 

посоченото в запитването Ви, че: „Договорът за разработка на новия сайт е сключен, като са 

заплатени под 30% от услугите на доставчика” следва да имате предвид, че съгласно т. 14.3 

от Условията за кандидатстване, по процедурата не са допустими „разходи за дейности, 

чието изпълнение е стартирало преди подаване на предложението за изпълнение на 
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разработка на новия сайта е сключен, като са заплатени под 

30% от услугите на доставчика. Това счита ли се за условие 

за недопустимост или може да се кандидатства за 

неплатените разходи? 

Благодаря! 

инвестиция, независимо дали всички свързани плащания са извършени”.  
 
 

53.  20.10.2022г. В случай, че счетоводната отчетност в дружество е поверена 

на външна счетоводна фирма и планираме въвеждането на 

ERP система, необходимо ли е системата да разполага с 

модул за "Управление на финансово-счетоводните дейности 

на предприятието" след като този модул няма да се използва? 

 

Посоченият минимален обхват/функционалности на всички услуги/решения в областта на 

ИКТ съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ” (Приложение 

12 към Условията за кандидатстване) е задължителен. Посоченото следва да бъде съобразено 

от страна на кандидатите при избора на услугите/решенията, които да бъдат включени в 

предложенията за изпълнение на инвестиции по процедурата. 

В допълнение, моля запознайте се с разясненията по Въпрос № 39, т. 5.1. 

54.  20.10.2022г. Здравейте,  

Моля да уточните следното: Дружество сключва договор за 

СРМ система, която ще се управлява и съхранява на сървър в 

гр. Варна (различен от седалището на дружеството). В този 

случай, мястото на изпълнение на дейността трябва ли да 

бъде гр. Варна?  

Благодаря предварително за отговора! 

С поздрав! 

Съгласно Приложение 10 към Условията за кандидатстване „място на изпълнение на 

инвестицията е „мястото на осъществяване на основната икономическа дейност на 

предприятието (за която е заявена подкрепа), на което може да се провери и удостовери 

внедряването на съответната услуга/решение и на което се съхранява/поддържа цялата 

налична документация, данни и информация, удостоверяващи въвеждането на съответните 

услуги/решения в изпълнение на инвестицията”. Кандидатите следва да се съобразят с 

посоченото определение, възприето за целите на настоящата процедура при определяне и 

посочване на мястото на изпълнение на инвестицията във Формуляра за кандидатстване. 

В допълнение, моля запознайте се с разясненията по Въпрос № 24. 

55.  20.10.2022г. Здравейте, имам следните въпроси по процедурата: 

 

1. Ако фирмата ми има стар сайт, мога ли да кандидатствам 

за създаване на нов корпоративен уеб сайт? Същото питане е 

валидно и за онлайн магазин? 

2. Възможно ли е по процедурата да се кандидатства за 

преработка и привеждане в съответствие с най-новите 

изисквания за работа на вече съществуващи уеб сайт и 

онлайн магазин, които след приключване на дейностите по 

предложението за изпълнение на инвестиция, ще отговарят 

на изискванията за Минимален обхват/функционалности 

съгласно Приложение 12 към процедурата? 

3. Тъй като по процедурата е допустимо да се закупи 

1. и 2 . Моля, запознайте се с разясненията по Въпроси № 2 и № 6. 

 

3. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 10, т. 3. 

 

4. Посоченият минимален обхват/функционалности на всички услуги/решения в областта на 

ИКТ съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ” (Приложение 

12 към Условията за кандидатстване), включително за услугата/решението за „Изграждане 

на система за защита на информацията в локална мрежа” е задължителен. Посоченото следва 

да бъде съобразено от страна на кандидатите при избора на услугите/решенията, които да 

бъдат включени в предложенията за изпълнение на инвестиции по процедурата. 
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Физически сървър, то може ли в комплект с него да се закупи 

и Windows server, тъй като този софтуер е необходим за 

работата на самия сървър, който в противен случай - без 

Windows server е просто едно "желязо", което не може да 

изпълнява никакви функции? Въпросът е свързан с това, че 

Windows server е необходим за работата на самия физически 

сървър, а не е предназначен за административните нужди на 

фирмата. Още повече, че редица сървъри са с "вграден" 

Windows server, т.е. продават се в комплект. 

4. В Приложение 12, точка 15, която се отнася за 

"Изграждане на система за защита на информацията в 

локална мрежа" , в "Минимален обхват/функционалности" е 

посочено, че в "• Хардуерни елементи, включени в 

минималния обхват:" е възможно да се включи "Физически 

сървър; точки за безжичен достъп; мрежови комутатор; 

мрежови маршрутизатор" - въпросът ми е дали е 

задължително в системата да бъдат включени "мрежови 

комутатор; мрежови маршрутизатор" или може да се избере 

друго решение, което изпълнява същите функции? 

5. Моля, дайте разяснение, ако изберем решение "Виртуален 

сървър" как това ще се верифицира от експертите, които ще 

извършват проверката на място за удостоверяване, че всички 

дейности са изпълнение акуратно и в пълнота. 

6. Моля, дайте разяснения, ако се стигне до реализация на 

предложение за изпълнение на инвестицията как ще се 

избират  изпълнители - посредством избор между две 

предложения от потенциални доставчици на услуги или ще е 

необходимо да се представи само фактура за извършената 

услуга? 

 

Благодаря Ви за отделеното време! 

5. Крайният резултат от услугите/решенията, включени в предложенията за изпълнение на 

инвестиции по процедурата ще се удостоверява посредством протокол за 

въвеждане/доклад/лиценз/технически паспорт/друг документ, удостоверяващ право на 

собственост или право на ползване на съответното решение/услуга. Ако в срока на 

изпълнение на проекта не бъде получен приложимия документ и/или не бъде доказано 

изпълнението на предвидената инвестиция, отчетените дейности и извършените разходи за 

съответната услуга/решение няма да бъдат признати. Посоченото е описано в т. 13.1 

„Допустими дейности” от Условията за кандидатстване, като допълнителни указания по 

отношение на техническото и финансовото изпълнение на проектите се съдържат в 

Условията за изпълнение по процедурата. Ангажимент на кандидата е да удостовери 

ползването на „виртуален сървър” като част от минималния обхват на съответната 

услуга/решение както посредством гореизброените приложими документи, така и в случаите 

на проверки на място, целящи да удостоверят въвеждането на съответните услуги/решения в 

изпълнение на инвестицията съгласно минималния обхват/функционалности, посочени в 

„Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ” (Приложение 12 към 

Условията за кандидатстване). 

6. Изискванията по отношение на избора на изпълнители на дейности по процедурата са 

описани в Условията за изпълнение, като съгласно т. 1.2 „Правила за възлагане на дейности 

по инвестиции от крайни получатели” от същите: „Когато  съгласно одобрената инвестиция, 

предвидената стойност за определяне на изпълнител/и с предмет „доставки или услуги” в 

т.ч. съфинансирането от страна на крайния получател (ако е приложимо) е по-ниска от 30 

000 лв. без ДДС (съгл. чл. 3, ал. 2 от ПМС № 80/2022 г.), крайните получатели следва да 

гарантират спазването на принципите за добро стопанско управление, определяне 

реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност 

при разходването на средствата, както и спазване на принципите за публичност и 

прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация при разходването на средствата. За целта към първичните платежни 

документи следва 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 и на отчетените във финалния отчет. Крайните 

получатели прилагат и обосновка в свободен текст за направения избор на база на събраните 

оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници на 

производители/доставчици. Структурата за наблюдение и докладване (СНД) ще извършва 

контрол за спазване на правилата за възлагане, като при констатирани съмнения относно 
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добросъвестното им изпълнение, може да изиска допълнителна информация от крайните 

получатели”. В допълнение, следва да имате предвид също, че крайният получател се 

задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване и предотвратяване на 

конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно СНД относно обстоятелство, което 

предизвиква или може да предизвика подобен конфликт или свързаност. Във връзка с 

изпълнението на договора за финансиране, крайният получател няма право да предявява 

разходи по сключени договори с лица, с които е свързан по смисъла на § 1 от 

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

56.  20.10.2022г. Привет,  

моля за информация къде може да изтеглим Приложение 13, 

което се цитира в проектната документация. 

 

Благодаря предварително за отговора. 

 

Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и 

решения” е част от „Документите за попълване” към Условията за кандидатстване по 

процедурата, публикувани в Информационната система за механизма (ИСМ-ИСУН 2020, 

раздел НПВУ) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-

e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac, както и 

на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа: 

https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-

resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/. 

 

57.  20.10.2022г. Здравейте, 

Моля да отговорите на следния въпрос: 

Като се има предвид спазването на изискването за ненанасяне 

на значителни вреди, посочено по отношение на 

недопустимите дейности и в Приложение 10 и Приложение 

11, моля да потвърдите дали предприятие с код по НКИД-

2008  - 19.21 Производство на рафинирани нефтопродукти, 

би било допустимо като кандидат по процедурата, тъй като 

дейностите за които кандидатства са допустими, а по 

отношение на кандидата няма ограничение в  11.2. Критерии 

за недопустимост на кандидатите. 

 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 19, т. 6 и 7. 

58.  20.10.2022г. 1. Допустимо ли е при вече наличен корпоративен 

сайт/Онлайн магазин, който е морално остарял и не покрива 

всички минимални функции, заложени в  Списъка с 

допустими услуги и решения, да се кандидатства за изцяло 

нов вариант на корпоративен сайт/Онлайн магазин? 

Корпоративният сайт/Онлайн магазинът ще бъде изцяло 

1. Моля, запознайте се с разясненията по Въпроси № 2 и № 6. 

2. Във връзка с изложената в запитването Ви информация следва да имате предвид, че 

съгласно т. 11.2 от Условията за кандидатстване, по процедурата не са допустими кандидати, 

чиято основна икономическа дейност съгласно КИД-2008 попада в сектор J „Създаване и 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

изграден наново съгласно посочените минимални функции в  

Списъка с допустими услуги и решения  и ще замени 

използвания към момента такъв.  

2. Допустимо ли е организация, която е и Изпълнител 

по проекти на нейни клиенти,  да кандидатства за някоя точка 

по проекта с назначаване на друга фирма 

Изпълнител/примерно 15- Изграждане на система за защита 

на информацията в локална мрежа/, тъй като и тя самата няма 

изградена такава система? 

3.  Съгласно посоченото в минималния 

обхват/функционалности за онлайн магазин в Списъка с 

допустими услуги и решения, онлайн магазинът следва да 

включва регистриран собствен домейн. Допустимо ли е 

фирмата да продължи да ползва вече наличния си 

регистриран собствен домейн или с новия онлайн магазин 

следва да регистрира и ползва нов домейн? 

 

разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения”: раздел 62 

„Дейности в областта на информационните технологии” и раздел 63 „Информационни 

услуги”.  

3. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 10, т. 2. 

 

 

59.  21.10.2022г. Здравейте, 

Има ли специфични изисквания към фирмите 

доставчици/изпълнители на ИКТ решения, към които трябва 

да се придържаме при избора на изпълнител? 

Допустимо ли е да бъде избран изпълнител, чийто КИД 

попада в сектор различен от "J. Създаване и разпространение 

на информация и творчески продукти; далекосъобщения"? 

Ако отговорът на предходния въпрос е да - изпълнители от 

кои други сектори на икономическа дейност биха се считали 

за допустими? 

 

Благодаря Ви за съдействието 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 10, т. 4, 6 и 7. 

60.  21.10.2022г. Здравейте, 

В случай, че фирмата кандидатства както за създаването на 

корпоративен сайт, така и за създаване на интернет магазин, 

допустимо ли е те да се достъпват от един домейн – онлайн 

магазинът да е под-домейн на домейна на корпоративния 

сайт?  

Поздрави 

Посоченото в запиването Ви е допустимо при спазване на минималния 

обхват/функционалности за двете услуги/решения съгласно Списъка на допустимите ИКТ 

услуги и решения – Приложение 12 към Условията за кандидатстване. В конкретния случай, 

ангажимент на кандидата е да удостовери пред Структурата за наблюдение и докладване 

внедряването на двете отделни услуги/решения. 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

61.  21.10.2022г. Добър ден,  

когато дружеството е микро с място на изпълнение в селска 

община и седалището на фирмата не е в селска община към 

момента на кандидатстване, обаче е било в селска община 

към 31.12.2021г. 

Интересува ме към кой момент се гледа изискването за 

селските общини и дали този кандидат би бил допустим по 

критерия за оценка: 

 

КАНДИДАДЪТ НЕ Е: 

 

- микропредприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 

малките и средните предприятия, което има седалище или 

клон със седалище на територията на селски район и което е 

заявило за подпомагане дейности по предложението за 

изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в 

община на територията на селските райони в Република 

България. 

Интересува ме, ако към 31.12.2021г. кандидатът е бил микро 

предприятие със седалище в селски район и цех в селски 

район, но към момента на кандидатстване седалището вече не 

е в селски район - кандидатът става ли допустим по този 

критерий. 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 24. В допълнение, уточняваме че 

съответствието с изискването относно това дали седалището на предприятието е на 

територията на селски район (съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони 

на Република България - Приложение 9 към Условията за кандидатстване) се извършва към 

датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция по настоящата 

процедура. 

62.  21.10.2022г. Здравейте, 

фирмата ни ще кандидатства за въвеждане на система за 

управление на ресурсите (ERP система). Като минимален 

обхват/функционалности е посочено "Управление на 

финансово-счетоводните дейности на предприятието". Бихте 

ли пояснили какво точно включва този обхват. Ние 

използваме външна фирма за счетоводни услуги. 

Внедрявайки ERP система задължително ли на тази система 

трябва да се осчетоводяват приходите и разходите и изготвят 

финансовите отчети за НСИ, за НАП. Може ли на тази 

функционалност само да издаваме фактури, да изготвяме 

други вътрешни документи, справки, а осчетоводяванията и 

финансовите отчети да продължат да се извършват от 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 39, т. 5.1. 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

външната фирма на нейния софтуер? 

Поздрави! 

63.  21.10.2022г. Уважаеми дами и господа,  

Моля за пояснение по следните въпроси: 

 

1) Допустимо ли е създаване на онлайн магазин и 

корпоративен сайт, в случай че дружеството вече разполага с 

такива, но желае да разработи нови, при спазване на всички 

изисквания на процедурата? 

2) В случай че бъдат заложени повече от едно ИКТ решения, 

ще бъде ли допустимо при изпълнение на проекта 

прехвърляне на средства между различните решения до 

определените им максимални прагове? 

3) Код на икономическа дейност 92 „Организиране на 

хазартни игри“ попада ли в забранителни режими, извън 

посочените в т. 11.2. от Условията за кандидатстване 

недопустими сектори на икономическа дейност и допустим 

ли е кандидат с КИД 92? 

4) На етап сключване на договор ще бъде ли извършвана 

служебна проверка за наличие/липса на задължения към 

държавата, общината и на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

6 от Закона за обществените поръчки или трябва да се 

представят съответните удостоверения? 

5) Във връзка с дейност Маркетинг в социални медии и 

уточнението, че са допустими само дейностите и разходите за 

управление на профилите и рекламните кампании и не са 

допустими дейностите и разходите за промотиране на 

съдържание и за реализация на рекламните кампании в 

социални медии, мрежи, търсачки, което не освобождава 

крайния получател от ангажимента за реализирането им – 

моля за по-конкретно разяснение кое се счита за допустимо и 

кое не? Допустими ли са такси за реклама към социалните 

мрежи и/или търсачките? 

6) Как се тълкува изискването услугите/решенията в областта 

на ИКТ да останат свързани с предложението за изпълнение 

на инвестиция, за което е предоставена помощта, за период 

1. Моля, запознайте се с разясненията по Въпроси № 2 и № 6. 

 

2. Посоченото в запитването Ви е допустимо при спазване на изискването разходите за 

съответната услуга/решение в резултат на промяната да не надвишават пределните 

(максимални) стойности за услугата/решението, определени от Структурата за наблюдение и 

докладване (СНД) въз основа на предварително извършеното пазарно проучване. В 

допълнение, описаната в запитването Ви промяна на договора за финансиране би се счела за 

допустима само в случай, че същата няма да доведе до увеличаване на общия размер на 

безвъзмездното финансиране, посочен в сключения договор за финансиране между СНД и 

крайния получател. В случай на необходимост от подобна промяна, същата следва да се 

инициира посредством искане за промяна на сключения договор за финансиране от страна 

на крайния получател до Структурата за наблюдение и докладване. 

Въпреки така описаната възможност за промяна на сключения договор, обръщаме внимание 

на необходимостта от правилно планиране и залагане на разходите в процеса на 

подготовката на предложенията с оглед представянето на бюджет, който е реалистичен и 

ефективен от гледна точка на целта на инвестицията и нейното реално осъществяване. 

 

3. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 19, т. 7. 

 

4. Както е посочено в т. 24.2 от Условията за кандидатстване с цел удостоверяване на 

съответствието на кандидатите с изискванията на чл. 6 от ПМС № 114/2022 г., Структурата 

за наблюдение и докладване ще извърши всички необходими служебни проверки, 

включително по отношение на следния документ: „6/ Удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ във връзка с обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки”. 

Кандидат, който има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за 

нарушение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки има 

право да докаже, че е предприел съответни мерки за надеждност, като: 

- е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;  

- е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

от минимум 1 (една) година след окончателното плащане във 

връзка с дейност Маркетинг в социални медии? Крайният 

получател има ли задължение да поддържа рекламните 

дейности и след края на проекта? 

 

Предварително благодаря! 

труда (ако е приложимо), включително заверено копие на наказателно постановление или 

съдебно решение за нарушение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за 

обществените поръчки. 

Представените доказателства ще бъдат разглеждани и преценявани от СНД на ПИТ като се 

отчита приложимостта на мерките при спазване на чл. 57, ал. 3, буква б) от ЗОП, тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с нарушението. 

5. Както е посочено в т. 13.1 от Условията за кандидатстване: „В случай че предложението 

включва услуга/решение за „Маркетинг в социални медии (social media marketing), 

включително управление на PPC (pay-per-click) реклама”, допустими са само дейностите и 

разходите за управление на профилите и рекламните кампании съгласно минималния 

обхват, посочен в Приложение 12. Не са допустими дейностите и разходите за промотиране 

на съдържание и за реализация на рекламните кампании в социални медии, мрежи, търсачки, 

което не освобождава крайния получател от ангажимента за реализирането им”. Предвид 

посоченото разходите за „такси за реклама към социалните мрежи и/или търсачките” не са 

допустими по процедурата. 

6. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 17, т. 1. 

64.  21.10.2022г. Здравейте, 

предприятието ни възнамерява да кандидатства по 

процедурата за финансиране на решение по т.15 от 

Приложение 12 - изграждане на система за защита на 

информацията в локална мрежа.  

Следва да се има предвид, че закупуването на всички 

продукти за кибер защита е обвързано с годишен абонамент.  

В тази връзка допустим разход ли би било закупуването на 

годишен абонамент за продукти за кибер защита? А пет (5) 

годишен абонамент?  

 

Поздрави. 

Съгласно т. 14.3 „Недопустими разходи” от Условията за кандидатстване, недопустими по 

процедурата са разходи за дейности, извършени след изтичане на крайния срок за 

изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция. В тази връзка, 

разходите за „годишен абонамент” във връзка с услугата/решението за „Изграждане на 

система за защита на информацията в локална мрежа”, както е посочено в запитването Ви, в 

случай че са спазени всички останали условия за допустимост на разходите по настоящата 

процедура, са допустими за периода от датата на сключване на договора за абонамент до 

крайната дата на договора за финансиране, сключен между Структурата за наблюдение и 

докладване и крайния получател. 

 

65.  21.10.2022г. Здравейте, 

Във връзка с т. 10 от Указанията за кандидатстване, и по-

специално следният текст:  

„По настоящата процедура интензитетът на помощта е 100%, 

като не е допустимо съфинансиране на разходи за 

1. Както изрично е посочено в т. 14.2 „Недопустими разходи” от Условията за 

кандидатстване, с оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи в 

Приложение 13 за всяка услуга/решение е посочена пределна (максимална) цена, определена 

на база предварително извършено проучване. Кандидатите следва да заложат в Приложение 

13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения“ 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО 

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.005 „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ 

И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И 

СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ“ НА НПВУ 

 

30 
 

№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

изпълнение на инвестициите от страна на кандидатите. В 

тази връзка в раздел „Бюджет” от формуляра за 

кандидатстване общата стойност на инвестицията следва да 

съответства на размера на безвъзмездното финансиране”, бих 

искала да попитам следното:  

1. Означава ли този текст, че кандидатът не може да 

разработи интернет сайт на обща стойност 10 000 лв. без 

ДДС, като разликата от 2000 лв. се явява недопустим разход 

за финансиране?  

2. В случай че кандидатът иска да създаде уебсайт, чийто 

обхват/ функционалност надвишава минималният 

обхват/функционалност зададени в приложение 12, което 

предполага и по-голяма стойност на инвестицията от 

предвидените 8000 лв., то допустимо ли е това?  

3. Допустимо ли е кандидатът да създаде едновременно 

онлайн магазин и корпоративен уебсайт, които да 

функционират на един и същи регистриран домейн? 

4. В случай че кандидатът създаде уебсайт с обща стойност 

до 8000 лв., то след колко време същият може да бъде 

актуализиран с допълнителни функционалности? 

разходи за избраните услуги/решения, които не трябва да надвишават пределните 

(максимални) стойности, определени от Структурата за наблюдение и докладване на база 

извършеното проучване. 

Определената пределна пазарна цена в Приложение 13 за услугата/решението за „Създаване 

на корпоративен уебсайт” е 8 000 лв., без ДДС. По процедурата не е допустимо залагането 

на разходи за посочената услуга/решение в Приложение 13, които надвишават така 

определената пределна стойност. 

 

2. Посоченият минимален обхват/функционалности на всички услуги/решения в областта на 

ИКТ съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ” (Приложение 

12 към Условията за кандидатстване) е задължителен. В допълнение на посочения 

минимален обхват/функционалности, кандидатът може в зависимост от нуждите си да 

включи и допълнителни функционалности към отделните услуги/решения, включително 

тези за „Създаване на корпоративен уебсайт” в рамките на предварително определената 

пределна (максимална) цена за услугата/решението, посочена в Приложение 13 „Заявени 

услуги и решения съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения”. В тази връзка, 

посоченото в запитването Ви не е допустимо. 

 

3. Посоченото в запиването Ви е допустимо при спазване на минималния 

обхват/функционалности за двете услуги/решения съгласно Списъка на допустимите ИКТ 

услуги и решения – Приложение 12 към Условията за кандидатстване. В конкретния случай, 

ангажимент на кандидата е да удостовери пред Структурата за наблюдение и докладване 

внедряването на двете отделни услуги/решения. 

 

4. По процедурата не е налице ограничение за последващо актуализиране с допълнителни 

функционалности на създадения в рамките на инвестицията корпоративен уебсайт. 

 

66.  21.10.2022г. Здравейте,  

 

Моля за допълнително разяснение по следния казус. Доколко 

разходите включени в Приложение 13 „Заявени услуги и 

решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения 

в областта на ИКТ“ , т.15. Изграждане на система за защита 

на информацията в локална мрежа биха могли да включват и 

необходимия хардуер за осигуряване на системата по защита 

Минималният обхват на услугата/решението за „Изграждане на система за защита на 

информацията в локална мрежа”, посочен в „Списъка на допустимите услуги и решения в 

областта на ИКТ” (Приложение 12) включва следните хардуерни елементи: „- Виртуален 

сървър, или - Физически сървър; точки за безжичен достъп; мрежови комутатор; мрежови 

маршрутизатор”. В тази връзка, по преценка на кандидата и във връзка с внедряването на 

решението е допустимо придобиването на физически сървър заедно с точки за безжичен 

достъп, мрежови комутатор и мрежови маршрутизатор или ползването на виртуален сървър. 

В допълнение, кандидатите следва да имат предвид указанието, съдържащо се в т. 14.2 от 
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при планирането на системата.  

 

Предварително благодаря за информацията. 

Условията за кандидатстване, а именно, че по процедурата не са допустими „разходи за 

придобиване на хардуерни елементи, които не са включени в минималния обхват и не са 

изрично изброени като допълнителни хардуерни елементи, необходими за въвеждането на 

съответната услуга/решение съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в 

областта на ИКТ“ (Приложение 12)”. 

 

67.  21.10.2022г. Здравейте,  

Въпросът ни се отнася до първа група услуги и по-специално, 

създаване на онлайн магазин. 

Нашата компания е регистриран туристически оператор и 

агент и продуктите, които продаваме са основно резервации 

за туристически пътувания. В този смисъл, продажбата, вкл. 

и онлайн на нашите продукти се различава  от продажбата на 

традиционни стоки и/или услуги. Например, в онлайн 

магазина няма да има обособена количка.  

Описаните в Приложение 12 минимални фунционални 

характеристки ще бъдат налични.  

Предвид сецификата на продукта и свързаните с него 

особености, допустима ли е разработката на онлайн магазин 

за туристически резервации и пътувания? 

Благодарим Ви предварително за отговора. 

Услуга/решение за „Създаване на онлайн магазин” за туристически резервации и пътувания 

е допустима/о по процедурата. В допълнение и във връзка с информацията, изложена в 

запитването Ви следва да имате предвид, че посоченият минимален 

обхват/функционалности на всички услуги/решения в областта на ИКТ съгласно „Списъка 

на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12 към Условията за 

кандидатстване) е задължителен. Посоченото следва да бъде съобразено от страна на 

кандидатите при избора на услуги/решения, които да бъдат включени в предложенията за 

изпълнение на инвестиции по процедурата. В допълнение, уточняваме че в минималния 

обхват на услугата/решението за „Създаване на онлайн магазин” не е посочена 

функционалност за задължително наличие на „обособена количка”. 

 

 

68.  21.10.2022г. Здравейте, 

 

Бих желала да получа повече информация относно 

Допустими за финансиране разходи за: Маркетинг в 

социални медии (social media marketing), включително 

управление на PPC (payper-click) реклама.  

 

Благодаря предварително! 

Съгласно т. 13.1 от Условията за кандидатстване и Приложение 12 към тях, съдържащо 

„Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ”, по процедурата е допустима 

услуга/решение за „Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително 

управление на PPC (pay-per-click) реклама”. В Приложение 12 се съдържа описание на 

минималния обхват/функционалности на посочената услуга/решение. В случай, че 

кандидатът е заявил услугата/решението в Приложение 13 „Заявени услуги и решения 

съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения”, то следва да се има предвид, че 

посочената в приложението пределна (максимална) цена е за период от 12 месеца 

(формирана на база пределна цена за един месец). В Приложение 13 кандидатите следва да 

заложат разходите за посочената дейност при съобразяване с пределната цена за месец и 

продължителността на дейността в месеци. В тази връзка, в бележка под линия № 28 от 

Условията за кандидатстване е представен следния пример: „Посочената от СНД пределна 

(максимална) цена за услугата/решението „Маркетинг в социални медии (social media 

marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама” в Приложение 13 е 

15 600 лв. общо за 12 месеца, като пределната цена за 1 месец е 1 300 лв. В случай, че 
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дейността е предвидено да бъде изпълнена например за 5 месеца, то в Приложение 13 

кандидатите следва да заложат разходи в размер на максимум 6 500 лв.”. 

69.  22.10.2022г. Във връзка с обявена процедура BG-RRP-3.005 „Решения в 

областта на информационните и комуникационни технологии 

и киберсигурността в малките и средните предприятия” имам 

следните въпроси:  

1. Фирма кандидат по процедурата  има стар онлайн магазин, 

който е с ограничени функционалности  и визия.  По 

програмата ще се финансира ли изработката на изцяло нов 

онлайн магазин на стария домейн.  

 

2. Фирма кандидат има онлайн магазин на един домейн . По 

програмата ще се финансира ли изработката на изцяло нов 

онлайн магазин на друг домейн.  ( например предназначен за 

външни пазари. ) 

 

3. Фирма кандидат  в предишни години е имала корпоративен 

сайт  ,но не го поддържа. Допустимо ли е създаване на нов 

корпоративен сайт на същия или друг домейн.  

 

4. В минимален обхват /функционалности на Онлайн магазин 

е записано „Възможност за многоезичност – минимум 2 

езика;“ Задължително ли е всички функционалности и 

менюта да са на минимум на 2 езика.  

 

5. В случай че се придобие лиценз за  работа със софтуер за 

ограничено време, задължително ли е да със срок по-голям от 

една година и покриващ срока на устойчивост на проекта ( 1 

година след финално плащане ) 

 

6. Допустим кандидат по процедурата ли е кандидат с 

основна икономическа дейност Търговия на тютюневи 

изделия. 

 

7. Допустим кандидат по процедурата ли е кандидат с 

1., 2. и 3. Моля, запознайте се с разясненията по Въпроси № 2, № 6 и № 10, т. 2. 

4. Посоченият минимален обхват/функционалности на всички услуги/решения в областта на 

ИКТ съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 

12 към Условията за кандидатстване) е задължителен. Посоченото следва да бъде съобразено 

от страна на кандидатите при избора на услуги/решения, които да бъдат включени в 

предложенията за изпълнение на инвестиции по процедурата. В Допълнение и във връзка с 

информацията, съдържаща се в запитването Ви следва да имате предвид, че в минималния 

обхват на услугата/решението за „Създаване на корпоративен уебсайт” е посочено: „• 

Възможност за многоезичност – минимум 2 езика”.  

 

5. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 22, т. 2. 

 

6. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 23. 

7. и 8. Съгласно т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите” по процедурата са 

допустими кандидати, които са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност 

съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 (Приложение 8 към 

Условията за кандидатстване). Кандидатите могат да участват в процедурата чрез подбор на 

проекти и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че основната им икономическа 

дейност не попада в недопустимите сектори, посочени в т. 11.2 от Условията за 

кандидатстване, а именно: 

- сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство”; 

- сектор В  „Добивна промишленост”; 

- сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 10 „Производство на хранителни 

продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва: 

 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 

готови ястия”; 

 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови 

ястия”; 

 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 

 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
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основна икономическа дейност търговия на Търговия на едро 

с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукт. С 

оглед спазване на принципа на ненанасяне на незначителни 

вреди , внедряването на модул за управление веригата на 

доставки в предприятието  определя ли се ,като дейности и 

актив, свързан с изкопаеми горива, включително използване 

надолу по веригата;.  

 

8. Допустим кандидат по процедурата ли е кандидат с 

основна икономическа дейност търговия на Търговия със 

зърнени култури. 

 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 

 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 

 10.81. „Производство на захар”; 

 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 

 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 

 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 

 11.02. „Производство на вина от грозде”; 

 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 

 11.06. „Производство на малц”. 

- сектор F  „Строителство”; 

- сектор Р „Образование”; 

- сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа”: 

 раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване”; 

 раздел 88 „Социална работа без настаняване”. 

- сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, 

далекосъобщения”: 

 раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии”; 

 раздел 63 „Информационни услуги”. 

- сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент  (ЕС) № 1379/2013; 

- сектора на първичното производство на селскостопански продукти; 

- преработката и продажбата на селскостопански продукти, в следните случаи: 

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

тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат 

на пазара от съответните предприятия, или 

 когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или 

изцяло на първичните производители. 

- преработката и/или маркетинга на горски продукти. 

По процедурата не са налице допълнителни ограничения по отношение на допустимостта на 
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кандидатите предвид кода на основната им икономическа дейност съгласно КИД-2008, както 

и в контекста на изискванията за спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди”. 

Определение и допълнителна информация относно спазването на посочения принцип се 

съдържат в Приложение 10 и Приложение 11 към Условията за кандидатстване. 

 


