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Дата на разясненията от СНД: 10.11.2022 г. 

123.  31.10.2022г. Здравейте, 

За нуждите на дейността на хотела е необходим хотелски 

софтуер. Програмата дава възможността всеки собственик или 

мениджър на хотел да моделира по свой начин всички 

вътрешни процеси, за да предложи бързо, безпроблемно и 

разнообразно обслужване на своите клиенти. 

Моля да ми отговорите в приложение 13 "Заявени услуги и 

решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в 

областта на ИКТ" към коя група и точка следва да се посочат 

при кандидатстване? 

 

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

процедура 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 

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

групи, включително техния минимален обхват/функционалности. Описаният в запитването 

Ви „хотелски софтуер” не е сред изброените допустими ИКТ услуги/решения съгласно 

Списъка (Приложение 12). Съгласно т. 13.2 от Условията за кандидатстване по процедурата 

не са допустими дейности за услуги/решения, които не са включени в „Списъка на 

допустимите услуги и решения в областта на ИКТ” (Приложение 12). 

В допълнение, следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на 

разходите за ИКТ услугите/решенията, включени в предложенията ще бъде взето от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата специфична информация относно 

предложението за изпълнение на инвестиция. 

124.  31.10.2022г. Здравейте, относно ел. търговия в България и Европейския 

съюз.  

1. Допустимо ли е да се изработи онлайн магазин, който да е 

насочен изцяло към клиенти от ЕС извън страната, тоест в 

България да не може да се правят реални поръчки през него. 

/Тук имаме други форми на комуникация и широк кръг от 

клиенти/. Ще се счита ли такъв магазин за "работещ" по 

смисъла на процедурата за финансиране и няма ли да 

противоречи на т.7 от Критериите за оценка - в текста за износ 

към държави-членки и трети страни и функционирането на 

1. По процедурата не са налице ограничения по отношение на целевите пазари и/или 

потребители, които се таргетират посредством услугата/решението за „Създаване на онлайн 

магазин”. В този смисъл, онлайн магазин, създаден в рамките на предложение за изпълнение 

на инвестиция по настоящата процедура е допустимо да осигурява реализирането на 

продажби изцяло за клиенти на европейски пазар. 

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

кандидатстване, 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 съответствие с посоченото, 

по процедурата не е допустимо заявяването на подкрепа за услуги/решения, насочени към 



    

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 

 

2 
 

№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

дистрибуторска мрежа. 

2. Възможно ли е да се ползва онлайн - магазин за продажби 

както във фирмата краен получател по процедурата, така и в 

свързаните предприятия, които сме длъжни да посочим като 

такива при подаването на проектното предложение и които не 

могат да ползват такова финансиране самостоятелно / имат 

едни и същи собственици, сходни дейности/. 

 

основната и/или допълнителната/ите дейност/и на предприятия, които са свързани с 

предприятието-кандидат. В допълнение и във връзка с информацията, изложена в 

запитването Ви, следва да имате предвид, че по процедурата не е налице ограничение за 

подаване на проектни предложения от едно или повече свързани 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)”. 

125.  31.10.2022г. Здравейте,  

 

Ние сме микропредприятие, регистрирано в община, която 

попада в селски район и което се занимава с услуги, които 

предоставяме по-скоро виртуално и дистанционно, въпреки че 

седалището ни се намира в община от селски тип, разполагаме 

и с офис в град София. Доколко бихме могли да използваме 

ИКТ услуги и решения при положение, че тези услуги не биха 

могли да бъдат „локализирани” в конкретно населено място 

(например изграждане на корпоративен уебсайт, реклама в 

социални медии и т.н.) 

 

Предварително благодаря. 

Моля, запознайте се с разяснението по Въпрос № 24. 

126.  31.10.2022г. Здравейте, имам два въпроса: 1. Подробна информация относно начина на подписване и представяне на Декларацията при 

кандидатстване (Приложение 2) се съдържа в т. 21 „Списък на документите, които се 
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1. Допустимо ли е подписване на Декларация при 

кандидатстване – попълнена по образец (Приложение 2) с КЕП, 

който е с АВТОР лицето - представляващ дружеството и с 

ТИТУЛЯР - самото дружество /ЮЛ/. 

2. При двама представляващи, допустимо ли е първият от тях 

да подпише Декларация при кандидатстване (Приложение 2) с 

личен КЕП /автор и титуляр ФЛ/ , а вторият с КЕП / с титуляр 

ЮЛ и автор ФЛ/? 

 

Благодаря Ви! 

подават на етап кандидатстване” от Условията за кандидатстване, както и в Приложение 6 

„Указания за подписване на Формуляра за кандидатстване и приложимите документи”. 

Декларацията при кандидатстване се попълва и подписва от всички лица, които са 

официално представляващи кандидата и са вписани като такива в Търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (вкл. прокурист/и, ако е приложимо) или 

в единния регистър за адвокатските дружества, поддържан от Висшия адвокатски съвет, 

независимо дали представляват предприятието - кандидат заедно и/или поотделно. 

Декларацията при кандидатстване (Приложение 2) е изискуема за прилагане в раздел 

„Прикачени електронно подписани документи” от Формуляра за кандидатстване, в случаите 

когато: 

- предприятието-кандидат има двама или повече официални представляващи, вписани в ТР и 

регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо) или в единния регистър за 

адвокатските дружества, поддържан от Висшия адвокатски съвет, а Формулярът за 

кандидатстване се подава и подписва с КЕП само от единия от тях. В този случай, 

декларацията се попълва, датира и подписва от всички представляващи, които не са 

подписали с валиден КЕП Формуляра за кандидатстване и се прилага в раздел „Прикачени 

електронно подписани документи” oт Формуляра. 

- предложението се подава с КЕП от упълномощено лице. В този случай, декларацията се 

попълва, датира и подписва от всички лица, които са официални представляващи на 

кандидата и са вписани като такива в ТР и регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е 

приложимо) или в единния регистър за адвокатските дружества, поддържан от Висшия 

адвокатски съвет, и се прилага в раздел „Прикачени електронно подписани документи” от 

Формуляра. 

В случай че представянето на Декларацията е приложимо (съгласно описаното по-горе), то е 

допустимо същата да бъде подписана с валиден КЕП 

с автор: физическото лице, представляващ кандидата и титуляр: юридическото лице – 

кандидат. 

2. Посоченото в запитването Ви е допустимо, като относно КЕП на втория представляващ 

следва да имате предвид, че същият следва бъде с автор – физическото лице, представляващ 

кандидата и титуляр юридическото лице – кандидат. Лицето/ата, официално 

представляващо/и кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват 

Декларацията при кандидатстване (Приложение 2), тъй като с нея се декларират данни, 
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които деклараторът/ите декларира/т в лично качество или съответно данни за 

представляваното от него/тях юридическо лице, като за верността им се носи наказателна 

отговорност, която също е лична. 

127.  31.10.2022г. ОТНОСНО: Попълване на формуляр за кандидатстване 

ЗДРАВЕЙТЕ,  

Кандидат по ПИИ е допустим търговец с три локации- в три 

града, ще изпълни Дейност 7 от Списъка, като Сървърна и 

потребителска част ще бъдат въведени в град 1, а 

потребителски/клиентски модул на CRM ще бъдат 

имплементирани в град 2 и град 3.  

Обучение на служителите от трите локации ще бъде проведено 

е град 1.  

В този случай:  

В раздел 1 на формуляра, вписваме трите локации- град 1, град 

2 и град 3.  

В раздел 5 на формуляра, в 1.1. посочваме 20 000 на Дейност 7 

за град 1 и добавяме: 

1.1. със стойност 0 за град 2 и  

1.1. със стойност 0 за град 3. 

В  раздел 7 на формуляра поле Първо описваме, подробно как 

ще изпълним решението, а в МЯСТО изреждаме адресите на 

град 1, град 2 и град 3.  

 

Искате ли да бъдат посочени всички обекти на търговец- град 

1, град 2 и град 3, в който ще бъдат инсталирани клиентски 

модули,  в посочения по-горе пример на попълване   

или  

искате да бъде посочен само адреса на обекта, в който ще бъдат 

внедрени сървърен модул с база данни и клиентски модул , в 

случая - град 1, без да се посочват град 2 и  град 3, в които ще 

бъде инсталирани само клиентски модули на приложението. 

 

Предварително благодарим за отговора! 

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 информацията, изложена в 

запитването Ви, е препоръчително в секция 1 „Основни данни” от Формуляра за 

кандидатстване да посочите едно място на изпълнение, което отговаря на цитираното 

определение. По този начин и във връзка с функционалностите на Информационната 

система за механизма (ИСМ – ИСУН 2020), в бюджетен ред 1.1 от секция 5 „Бюджет“ на 

Формуляра за кандидатстване ще имате възможност да посочите общата сума на съответната 

услуга/решение съгласно Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на 

допустимите услуги и решения в областта на ИКТ”. 

Адресът на мястото на изпълнение, посочено в секция 1 „Основни данни“ трябва да бъде 

вписан в поле „Точен адрес на мястото/местата на изпълнение на проекта, посочено в секция 

1 „Основни данни” от секция „Допълнителна информация, необходима за оценка на 

проектното предложение” на Формуляра. В същото поле следва да представите информация 

(включително адрес) и за останалите две места, на които предвиждате изпълнение на 

дейности по инвестицията. 
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128.  31.10.2022г. Съгласно точка 13.2 Недопустими дейности от условията за 

кандидатстване -  С цел гарантиране в максимална степен 

спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ , 

по процедурата няма да се подкрепят  дейностите и активите, 

свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу 

по веригата. При спазване на това условие допустим ли е 

кандидат с основна икономическа дейност, попадаща в код 

46.71 Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и 

подобни продукти. 

 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 69, т. 7. 

129.  31.10.2022г. 
Здравейте! 

Отправям към Вас следните въпроси към Група I, точка 1. 

Създаване на корпоративен сайт: 

1.Възможност за многоезичност – минимум 2 езика - Това 

означава, че трябва сайтът да е на минимум два езика или че 

може да стане в последствие и притежава такава възможност? 

Допустимо ли е ползването на плъгин, който за целите на 

превода ползва Google translate?  

2. Чат бот / Чат система за комуникация с клиенти - Има ли 

точно изискване за чат система, с оглед на това, че за нуждите 

на някои фирми не е добре да има чат бот, но би могло да има 

система за чат, както и интеграция на Facebook в сайта - това 

допустимо ли е? 

3. Изградено базово SEO (Search Engine Optimization) - 

минимум SEF URLs.  Това е Search Engine Friendly. Може ли да 

бъде уточнено кои URL адреси са приятелски? Трябва да са на 

латиница или може да бъдат и на кирилица и кой подход е по-

приятелски? 

Относно Група I, точка 5. Маркетинг в социални медии (social 

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

click) реклама: 

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

минималния обхват на услугата/решението за „Създаване на корпоративен уебсайт” 

съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12 

към Условията за кандидатстване) е посочено: „• Възможност за многоезичност – минимум 2 

езика”, т.е. функционалността се отнася само до осигуряването на възможност за 

многоезичност на създадения уебсайт. В допълнение, по процедурата не е налице 

ограничение за „ползване на плъгин, който за целите на превода ползва Google translate”, 

както е посочено в запитването Ви във връзка с услугата/решението за „Създаване на 

корпоративен уебсайт”,  в случай че кандидатът е преценил, че това е най-подходящия метод 

за реализиране на функционалността. 

2. В минималния обхват на услугата/решението за „Създаване на корпоративен уебсайт” 

съгласно Приложение 12 към Условията за кандидатстване е посочено: „• Чат бот / Чат 

система за комуникация с клиенти”. Тази функционалност може да бъде осигурена 

посредством чат бот или чрез чат система по преценка на кандидатите и в зависимост от 

конкретните нужди на предприятието. В тази връзка, посоченото в запитването Ви е 

допустимо. 

3. Изискването за изградено базово SEO (Search Engine Optimization) е предвидено в 

минималния обхват/функционалности на услугата/решението за „Създаване на 

корпоративен уебсайт”, за да се положи добра основа за позициониране на създадените 

корпоративни уеб сайтове в търсачките. По-конкретно, SEF URLs осигуряват по-оптимално 

позициониране на отделните страници в търсачките, запомнят се по-лесно от потребителите, 

по-добри са при изграждането на логическата структура на сайта. Добрите практики относно 

SEF URLs включват опростеност и релевантност при изграждането им, наличие на ключови 
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4. Изготвяне на план-график за публикуване на съдържание в 

избраните маркетинг канали. Очаква ли се този план график да 

бъде за цялата година или може да се прави на тримесечие? 

5. Създаване на текстово съдържание (content) и Създаване на 

визуално съдържание (creative) за реклама и за публикуване в 

профилите на кандидата. Очаква ли се това съдържание да бъде 

създадено предварително за година напред или е допустимо да 

бъде месец за месец, или по тримесечия? 

 

С Уважение! 

 

думи по възможност, избягване на прекалено голяма дължина, отсъствие при възможност на 

динамични параметри и др. В почти всички платформи за изработка на онлайн 

магазини/корпоративни уебсайтове са предвидени функционалности за лесно генериране на 

SEF URLs.  

В допълнение, по процедурата не са налице ограничения по отношение на изписването на 

URL адресите на кирилица или на латиница, като отговорност и задължение на кандидатите 

е да оценят и изберат най-подходящия подход и метод за реализиране на изискванията, с 

оглед постигане на крайните цели на инвестицията. 

4 и 5. Във връзка с услугата/решението за „Маркетинг в социални медии (social media 

marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама” съгласно „Списъка на 

допустимите услуги и решения в областта на ИКТ” (Приложение 12) по процедурата не е 

налице изискване план-графикът за публикуване на съдържание в избраните маркетинг 

канали да бъде изготвен на годишна база. Допустимо е същият да бъде за тримесечие, както 

е посочено в запитването Ви, като разходите за услугата/решението са допустими за периода 

на изпълнение на инвестицията и съгласно заложеното в Приложение 13 „Заявени услуги и 

решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ” и секция 5 

„Бюджет” от Формуляра за кандидатстване. Посоченото се отнася и за създаването на 

текстово съдържание (content) и визуално съдържание (creative) за реклама и за публикуване 

в профилите на кандидата съгласно запитването Ви по т. 5. 

130.  31.10.2022г. Здравейте, 

1. Кандидатстваме за Маркетинг в социалните медии за 5 

месеца по 1300 лв. Може ли да ползваме за изработката на тази 

услуга физическо лице на граждански договор и да отчитаме за 

разходооправдателни документи за маркетинг в социални 

медии фактури издадени от Гугъл? 

2. Кандидатстваме за 5 месеца Маркетинг в социалните медии 

по 1300 лв., след изпълнението на срока на договора имаме 

задължението да поддържаме тази услуга още 1 година, 

въпросът ни е дали трябва да достига същата стойност на месец 

или може да бъде по-малка? 

  

1. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 18 и Въпрос № 63, т. 5. 

2. Съгласно т. 13.1 „Допустими дейности” от Условията за кандидатстване: 

„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. Посоченото изискване ще бъде проверявано чрез 

извършване на проверки на място и/или изискване на документи за установяване на 

обстоятелството дали съответната услуга/решение се ползва/се поддържа от предприятието - 

краен получател за целите на предложението за изпълнение на инвестиция и съгласно 

договора за финансиране”. Изискването се отнася до всички услуги/решения, включени в 

предложенията за изпълнение на инвестиции, включително услугата/решението за 

„Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC 

(pay-per-click) реклама”, като крайният получател следва да осигури поддържането и 

управлението на профилите и рекламните кампании съгласно минималния обхват на 
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услугата/решението, посочен в „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на 

ИКТ“ (Приложение 12) най-малко 1 (една) година от окончателното плащане. За целта по 

процедурата не е налице изискване за изразходване на „същата стойност на месец”, както е 

посочено в запитването Ви. Ангажиментът се отнася само до ползването/поддръжането на 

услугата/решението за посочения период след окончателното плащане, като не са налице 

ограничения и/или изисквания относно конкретна стойност на разходите, който крайният 

получател следва да извърши за целта. 

131.  31.10.2022г. Добър ден, бих искала да получа разяснение по следния 

въпрос: 

Отговаря ли на условията за кандидатстване по програмата 

адвокатско дружество с двама съдружници, един от които е 

управител, с нетни приходи от продажби за 2021 г. на стойност 

39 400 лв., което е имало едно назначено лице по трудов 

договор през същата година, но за по-малко от дванадесет 

месеца? 

 

По настоящата процедура са допустими само кандидати, които отговарят на всички 

критерии и изисквания, посочени в т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите” от 

Условията за кандидатстване. Във връзка с информацията, изложена в запитването Ви, 

следва да имате предвид, че по процедурата са допустими действащи адвокатски дружества 

по смисъла на Закона за адвокатурата /т. 11.1, подт. 1)/. За да бъдат допустими кандидатите 

следва да отговарят и на следните изисквания: 

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. 

3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките 

и средните предприятия 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). 

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от 

категорията на предприятието - кандидат, както следва: 

- микро предприятие ≥ 41 000 лева; 

- малко предприятие ≥ 82 000 лева; 

- средно предприятие ≥ 123 000 лева. 

Проверката за съответствие с изискването по подт. 4) ще бъде извършвана въз основа на 

Отчета за приходите и разходите за 2021 г. на предприятието – кандидат, като нетните 

приходи от продажби включват стойността по ред „Нетни приходи от продажби” от 

приходната част на Отчета (код на реда 15100, колона 1). 

5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице; 

Проверката за съответствие с изискването по подт. 5) ще бъде извършвана въз основа на 

Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021 г. на 

предприятието-кандидат, като средносписъчният брой на персонала се определя като сбор от 

заетите лица, посочени в ред „Наети лица по трудово или служебно правоотношение без 
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лицата в отпуск по майчинство“ (код 1001), ред „Наети лица по договори за управление и 

контрол (код 1400) и ред „Работещи собственици“ (код 1600). Посоченото е указано в 

бележка под линия № 12 от Условията за кандидатстване. 

6) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията 

на икономическите дейности – КИД-2008 (Приложение 8 към Условията за кандидатстване).  

Предвид изложеното, за да прецените дали адвокатското дружество съгласно запитването Ви 

е допустим кандидат по процедурата, следва да проверите съответствието му с всеки един от 

посочените критерии за допустимост на кандидатите. В допълнение, следва да имате 

предвид, че критериите за допустимост на кандидатите се прилагат кумулативно с 

критериите за недопустимост по настоящата процедура, посочени в т. 11.2 от Условията за 

кандидатстване. 

132.  31.10.2022г. Здравейте, моля за разяснение на следните няколко въпроса: 

1. Относно Закона за МСП и определянето на категория на 

предприятието. Фирма има следния средносписъчен брой на 

персонал: 2018 - 10 човека, 2019 - 10, 2020 - 6, 2021 - 10. Моля 

за потвърждение, че предприятието следва да бъде разглеждано 

като "малко" според изложената информация. 

2. Относно определението за "едно и също предприятие". 

Според Регламент (ЕС) №1407/2013, говорим за едно и също 

предприятие, когато : 

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на 

акционерите или съдружниците в друго предприятие. 

Имайки предвид това, под предприятие" разглежда ли се 

физическо лице, когато то е в ролята на собственик или 

управител? Имайте предвид, че не става въпрос за физическо 

лице, което извършва стопанска дейност. 

3. Във връзка с горното, моля за потвърждение: 

Физическо лице е едноличен собственик на капитала и 

управител на 4 различни фирми. 

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

категорично становище относно категорията на предприятието 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). Съгласно чл. 3 от ЗМСП критериите за определяне на категорията на предприятията 

са два: средносписъчен брой на персонала и финансов критерий, като последният включва 

два алтернативни подкритерия, а именно: годишен оборот и/или стойност на активите. В 

запитването Ви не се съдържат данни (информация) за нито един от двата посочени 

алтернативни подкритерия на финансовия критерий. В допълнение, разясненията в рамките 

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

съдържат становище относно качеството на предложенията за изпълнение на инвестиции. 

Въпреки това, с оглед коректно определяне на категорията на предприятието по смисъла на 

чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, следва да имате предвид следното: 

Съгласно разпоредбата на чл. 4б, ал. 2 от ЗМСП „ако в две последователни финансови 

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

неговия статус на микро-, малко или средно предприятие”. В тази връзка и с оглед 

представената в запитването Ви информация, съгласно която за периода от 2018 г. до 2021 

г., включително са налице две последователни финансови години (2018 г. и 2019 г.), през 

които предприятието запазва параметрите си за средносписъчен брой на персонала, без 

промяна, то същите (данните за средносписъчен брой на персонала) го определят като малко 

предприятие. За да прецените категорията на кандидата, обаче, следва да вземете предвид и 
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В този случай, четирите фирми смятат ли се за "едно и също 

предприятие"? 

Има ли значение дали оперират на сходни пазари? 

4. Моля за потвърждение и на следното: 

Физическо лице е едноличен собственик на капитала на 

предприятие А, и съдружник с 50% участие в предприятие Б. 

Предприятия А и Б следва ли да се разглеждат като "едно и 

също предприятие"? 

Има ли значение дали оперират на сходни пазари? 

 

Благодаря предварително! Успех! 

данните относно втория критерий съгласно чл. 3 от ЗМСП – т.е. данните за финансовия 

критерий, включващ годишния оборот и/или стойността на активите на разглежданото 

предприятие за посочените две години (2018 г. и 2019 г.). 

2. и 3. В определението за „едно и също предприятие” съгласно на чл. 2, пар. 2 на Регламент 

(ЕС) № 1407/2013 попадат всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид 

от следните взаимоотношения: 

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или 

съдружниците в друго предприятие; 

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на 

административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие; 

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго 

предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия 

устав или учредителен акт; 

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира 

самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това 

предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това 

предприятие. 

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в  букви а) — г) по-горе, 

посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също 

предприятие. 

Във основа на посоченото и съгласно информацията, изложена в запитването по т. 2, 

физическо лице „в ролята на собственик или управител“ не се разглежда като предприятие в 

случай че същото (разглежданото физическо лице) не извършва стопанска дейност.  

Предприятия с едноличен собственик на капитала и управител едно и също физическо лице 

не образуват „едно и също предприятие” по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 

1407/2013, в случай че физическото лице не извършва стопанска дейност. 

4. От информацията, изложена в запитването Ви не е видно да са налице обстоятелства, 

определящи предприятията А и Б като „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 

2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013. Въпреки това, обръщаме внимание че преди сключване на 

договор за финансиране с одобрените кандидати, Структурата за наблюдение и докладване 

ще извършва проверка по същество за удостоверяване на съответствието с изискванията, 

произтичащи от Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013 във връзка с помощта „de 
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minimis”, включително проверка на декларираните обстоятелства и данни за предприятията, 

с които кандидатът образува „едно и също предприятие”. 

133.  31.10.2022г. Добър ден! 

 

1. Пиша Ви във връзка с попълването на Приложение 2. 

Нашето предприятие е получило помощ по проект 

BG16RFOP002-2.089.4807 "Подкрепа за малки предприятия с 

оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19".  Въпросът ми е 

следният: тази помощ счита ли се за минимална (de minimis), 

както е описана в условията на Приложение 2.? 

 

2. В допълнение към този въпрос имам въпрос относно 

секцията, отнасяща се до определението "едно и също 

предприятие": целта на тази секция е дефинирането дали някое 

от предприятията, което може да образува "едно и също 

предприятие", е получило минимална помощ, или се отнася до 

предотвратяването на финансирането на повече от едно 

предприятие, което има сходни собственици и се кандидатира 

за финансиране за настоящия проект? 

 

Благодаря Ви! 

 

С уважение 

1. Помощта по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот 

над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” е 

под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временната рамка за 

мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен 

взрив от COVID-19” от 19.03.2020 г. и не представлява минимална помощ („de minimis”). 

2. Както е посочено в Приложение 14 към Условията за кандидатстване по процедурата, 

спазването на праговете по отношение на помощта „de minimis” съгласно изискванията на 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на 

членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de 

minimis“ ще бъде проверявано чрез Раздел 4.A „Декларация за минимална помощ” и Раздел 

4.Б „Данни за получена минимална помощ” от Декларацията при кандидатстване 

(Приложение 2), като кандидатите носят отговорност за верността на декларираните данни.  

В таблицата по т. IV „Получена минимална помощ” от Раздел 4.Б следва да бъдат 

декларирани данни за получената минимална помощ (ако такава е била получена) за период 

от три бюджетни години (две предходни плюс текущата бюджетна година) от 

предприятието-кандидат и: 

- предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по 

смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013; 

- всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от 

предприятията,  образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието - кандидат, 

съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013; 

- предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието - кандидат, които 

са се възползвали от помощ „de minimis“, получена преди разделяне или отделяне, съгласно 

чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

Предвид посоченото, в таблицата по т. I от Раздел 4.Б кандидатът следва да представи 

информация за ЕИК и наименование на предприятията, с които образува „едно и също 

предприятие“, и в случай че тези предприятия са получавали помощ „de minimis” за 

посочения период от три бюджетни години, то данни за получените от тях помощи следва да 
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бъдат попълнени в таблицата по т. IV „Получена минимална помощ” от Раздел 4.Б. В този 

смисъл, изследването на предприятията, с които кандидатът образува „едно и също 

предприятие” се извършва, за да се прецени дали е спазено изискването относно максимално 

допустимия размер на помощта за едно и също предприятие в режим „de minimis“, за която 

се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, който не 

трябва да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) и съответно 

левовата равностойност на 100 000 евро (195 583 лева), в случай на едно и също 

предприятие, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка за период от 

три бюджетни години (две предходни плюс текущата бюджетна година). 

Относно посоченото в запитването Ви „предотвратяване на финансирането на повече от 

едно предприятие, което има сходни собственици”, определението за „едно и също 

предприятие” по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 не е приложимо. 

Посоченото в запитването Ви се отнася до следното изискване съгласно т. 22 от Условията 

за кандидатстване: „В случай че по настоящата процедура бъдат подадени предложения за 

изпълнение на инвестиция от няколко свързани предприятия, осъществяващи сходна 

дейност, договор за финансиране може да бъде сключен само с едно от тези предприятия. 

При установено наличие на посоченото обстоятелство, ще бъде издадено Решение за отказ 

за предоставяне на безвъзмездно финансиране на всяко предложение за изпълнение на 

инвестиция от списъка 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)”. 

134.  31.10.2022г. ..., които сте разписали Условията за кандидатстване,  

 

Във връзка с отговор 5 на въпрос 63:  

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 

Искането за разяснение не е публикувано в цялост поради съдържащите се в него обидни 

квалификации и изрази с нецензурно съдържание.  

Съгласно т. 13.1 „Допустими дейности” от Условията за кандидатстване по процедурата: „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 
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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? 

 

и Вашият отговор: 

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. 

… е решил да не допусне разхода за „такси за реклама към 

социалните мрежи и/или търсачките”, но това е все едно... 

 

Моля, някой от Вас … и или да отпадне този разход или да го 

допуснете в неговата цялост, като се допусне разход за 

маркетинг и реклама, ВКЛЮЧИТЕЛНО и „такси за реклама 

към социалните мрежи и/или търсачките”.  

Ако не се съобразите с предложението ми, то следва че Вие 

индиректно не желаете да се отчита подобен разход и сте го 

заложили в процедурата с единствената цел да го направите 

максимално неудобен и съответно неизползваем. 

 

промотиране на съдържание и за реализация на рекламните кампании в социални медии, 

мрежи, търсачки, което не освобождава крайния получател от ангажимента за реализирането 

им”. Aкцентът на разглежданата услуга/решение е поставен върху възможността 

предприятията да получат експертна помощ за качествено и устойчиво развитие на 

присъствието им в дигиталната среда – адекватна настройка на профилите в социалните 

мрежи, определяне на правилната стратегия за развитие на каналите, генериране на 

качествено съдържание (постове, рекламни послания, банери и др.), създаване на рекламни 

кампании, коректно таргетиране, определяне на релевантни ключови думи и др. В контекста 

на целта на процедурата, услугата е пряко насочена към цялостно подобряване на 

присъствието на предприятията в дигиталната среда като предпоставка за устойчиво 

развитие и дълготраен ефект на инвестицията.  
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ВЪПРОС 2: след като допускате разхода САМО в неговият 

МИНИМАЛЕН обхват, тогава какво е значението на думата 

МИНИМАЛЕН? има ли изобщо разход, който не е разписан в 

"МИНИМАЛНИЯ ОБХВАТ", който да считате за допустим. 

Ако няма, то термина "МИНИМАЛЕН ОБХВАТ" е безсмислен. 

 

135.  31.10.2022г. Здравейте, 

Имам следния въпрос: 

Ако предприятието-кандидат избере „Създаване на онлайн 

магазин” и „Регистрация на търговска марка в България и/или в 

Европейския съюз за създадения онлайн магазин”, има ли 

ограничение относно продуктите, които ще се предлагат в 

новосъздадения онлайн магазин? Допустимо ли е в допълнение 

към новорегистрираната марка, онлайн магазинът, финансиран 

по настоящата процедура, да предлага продукти и от други 

марки? 

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). 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. 

Предвид посоченото, в случай че предложението за изпълнение на инвестиция включва 

услуга/решение за „Създаване на онлайн магазин”, по процедурата не е налице ограничение 

относно това кои продукти/услуги ще бъдат реализирани посредством създадения онлайн 

магазин, в случай че същите (продуктите/услугите) се отнасят до основната икономическа 

дейност на предприятието съгласно КИД-2008, за която кандидатът е заявил подкрепа по 

процедурата.  

Относно услугата за „Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз 

за създадения онлайн магазин“ следва да имате предвид, че дейността се отнася до 

регистрацията на търговска марка за домейна на създадения онлайн магазин с цел защита на 

правата по интелектуална собственост на предприятието. По процедурата не са допустими 

дейности и разходи за регистрация на търговска марка на продукти и/или услуги, предлагани 

от предприятието-кандидат. 

136.  31.10.2022г. На всички въпроси касаещи изграждане на сайт/онлайн 

магазин върху съществуващ домейн насочвате запитващите 

към отговор на въпроси 2, 6 и 10.2. Ако приемем, че сте прави 

(а не сте), следното е вярно: 

 

фирма 12345 ООД има сайт 12345.com, но не може да си 

направи нов сайт на 12345.com (освен ако домейна не е спрян). 

Същевременно, обаче, може да направи bg.12345.com или 

12345.net независимо че зад "новия" домейн ще стои същото IP, 

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

Структурата за наблюдение и докладване потвърждава разясненията, предоставени в 

отговор на Въпроси № 2, 6 и 10, т. 2. Посоченото следва да бъде взето предвид от 

потенциалните кандидати при избора на услуги/решения в областта на информационните и 

комуникационни технологии, които да бъдат включени в предложенията за изпълнение на 

инвестиции по настоящата процедура. 

В допълнение и във връзка с посоченото в запитването Ви, обръщаме внимание, че към 

датата на публикуване на настоящото разяснение (10.11.2022 г.), в Информационната 

система за Механизма (ИСМ-ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и 
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защото домейна е просто едно име, което превежда 

192.168.еди-колко-си на разбираем за хората език.  

 

Не знам кой Ви прави Условията за кандидатстване, но това, 

което сте заложили е безсмислено и води единствено до 

търсене на начини да се заобиколят правилата. 

 

За да има въпрос искането на разяснение: Може ли да 

коригирате отговори 2, 6 и 10.2 и да допуснете бенефициентите 

да си надграждат съществуващите сайтове и онлайн магазини 

чрез действащите си домейни? 

 

В противен случай търсите единствените 5 фирми в България, 

които са се регистрирали преди 2020г и чакат като манна 

небесна някой да се сети в МИ, че видиш ли ще финансира 

разходи за ИКТ услуги.  

 

Нелепо е, нали? 

устойчивост”) са регистрирани 2 967 броя подадени предложения за изпълнение на 

инвестиции по процедурата. 

 

137.  01.11.2022г. Здравейте, 

Микро предприятие сме и отговаряме на всички изисквания за 

участие по процедура BG-RRP-3.005 с изключение на т.3 - 

"средносписъчен състав > 1 лице".  ООД-то няма наети лица - 

функционира и се представлява само от двамата съдружници - 

пенсионери, вкл. управителя-инвалид 100 % ТЕЛК. Възможно 

ли е да участваме в процедурата за изработване на онлайн-

магазин? 

Поздрави 

Моля, запознайте се с разяснението по Въпрос № 5, т. 1. 

138.  01.11.2022г. Здравейте, във връзка с ваш отговор че е допустимо, цитирам: 

„Към финалния отчет е допустимо да се прилoжат 

разходооправдателни документи на стойност по-висока от 

заявената в Приложение 13 „Заявени услуги и решения 

съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения“ и 

бюджета на проекта", имам следното питане. 

Както изрично е посочено в т. 10 „Процент на съфинансиране” от Условията за 

кандидатстване по процедурата: „Стойността на заявеното безвъзмездно финансиране не 

може да надхвърля максималния размер от 20 000 лева…. По настоящата процедура 

интензитетът на помощта е 100%, като не е допустимо съфинансиране на разходи за 

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 
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В случай че в процеса на изпълнение на проекта, прогнозната 

цена на услугата/решението за реализирането им бъде на 

стойност по-голяма от 30 000 лв. без ДДС, ще трябва ли да се 

провежда процедура  за избор на изпълнител в съответствие с 

чл. 50 от ЗУСЕСИФ. 

 

размера на безвъзмездното финансиране“. Посоченото следва да бъде взето предвид от 

страна на потенциалните кандидати при вземане на решение за подготовка и подаване на 

предложение за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура. При избора на 

изпълнители на дейности по инвестициите, крайните получатели трябва да се 

придържат към планираната стойност, предвидена за съответната услуга/решение 

съгласно одобрената инвестиция. 

Във връзка с разяснението, предоставено в отговор на Въпрос № 17, т. 3 и цитирано в 

запитването Ви, следва да имате предвид, че при верифицирането на разходи в описаната 

хипотеза, Структурата за наблюдение и докладване ще изследва доколко при разходването 

им са спазени принципите за добро стопанско управление, определяне реалистичността на 

разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на 

средствата по ОПИК, както и принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна 

конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при разходването на 

средства от Структурните фондове на ЕС.  

139.  01.11.2022г. Здравейте, фирми от гр. Петрич могат ли да участват по тази 

програма. 

 

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

категорично становище относно това дали предприятия от гр. Петрич са допустими 

кандидати по процедурата. Доколкото гр. Петрич се намира в община, включена в Списъка 

на общините в обхвата на селските райони на Република България (Приложение 9 към 

Условията за кандидатстване) следва да имате предвид, че 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 осъществяват в община на 

територията на селските райони в Република България“.  

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

микропредприятие е допустим кандидат, при спазване на всички останали критерии за 

допустимост на кандидатите по процедурата. В тази връзка, ако кандидатът е 

микропредприятие със седалище или клон със седалище на територията на селски район, то 

при избора на ИКТ услуги/решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в 

областта на ИКТ” (Приложение 12 към Условията за кандидатстване), следва да се прецени 

доколко характерът (естеството) на съответната услуга/решение позволява тя/то да се отнася 

до обект, дейност и пр. на предприятието, позиционирани извън територията на селски 
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район. 

Обръщаме внимание, че горепосоченото ограничение се отнася само за микропредприятия и 

не се прилага за кандидати със статут на малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 

и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия. В допълнение, моля запознайте се с 

разяснението на Въпрос № 24. 

140.  01.11.2022г. Здравейте, 

чрез натискането на бутон „Детайли” за разхода на ниво 3 

(бюджетен ред 1.1) трябва да се попълнят данни за: 

Организация и Местонахождение (Място на изпълнение на 

проекта). Ако сме посочили две или повече места за 

изпълнение в т. 1 Основни данни кое място за изпълнение 

трябва да посочим? Ако трябва да посочим всяко едно, то как 

да разделим стойността на бюджетния ред или? Моля за 

конкретен и изчерпателен отговор на хипотезата във въпроса.  

Благодаря. 

Моля, запознайте се с разяснението на Въпрос № 127. 

 

 


