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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 17.11.2022 г. 

158. 07.11.2022г. Здравейте, 

 

Моля за пояснение какво имате предвид под изискването 

„Управление на жизнения цикъл на продуктите”, касаещо 

минималните изисквания към т. 10 Въвеждане на 

модул/система за управление на производството съгласно 

Приложение 12.  

Основното разбиране за „управление на жизнен цикъл на 

продуктите“ е по-скоро от сферата на маркетинга и продажбите 

и касае съответните мерки през четирите фази въвеждане, 

растеж, зрялост и спад. И тъй като това няма как да бъде 

управлявано чрез софтуер за управление на производството, 

дали по-скоро под жизнен цикъл нямате предвид стъпките, 

свързани с разработване на идеята за продукт, проектиране, 

тестово производство, серийно производство, промени в 

продукта и т.н. (с вариации в зависимост от спецификата на 

съответната дейност)? 

Благодаря предварително за Вашия отговор. 

Посоченото в запиването Ви, а именно: „разработване на идеята за продукт, проектиране, 

тестово производство, серийно производство, промени в продукта и т.н. (с вариации в 

зависимост от спецификата на съответната дейност)” съответства изцяло на 

функционалността за „управление на жизнения цикъл на продуктите” като част от 

минималния обхват на услугата/решението за „Въвеждане на модул/система за управление 

на производството” (т. 10 от съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в 

областта на ИКТ” - Приложение 12 към Условията за кандидатстване). 

 

 

159. 07.11.2022г. 1. За въвеждане на система за управление на продажбите на 

дребно се нуждая от 4 броя преносими фискални устройства за 

разносна търговия, както и от 2 броя POS терминали. След като 

в минималния обхват е използвано единствено число, означава 

ли, че може да се предвиди закупуването само на едно 

фискално устройство? 

2. В отговора на въпрос 10 казвате, че домейна на нов сайт 

трябва да е регистриран в периода на изпълнение на проекта. 

Тъй като имаме запазен домейн, можем ли да го 

активираме/подновим в периода на изпълнение на проекта и 

как ще се проверява кога е първоначално регистриран 

1. По процедурата не е налице ограничение за включване в предложенията за изпълнение 

на инвестиции на услуга/решение за „Въвеждане на модул/система за управление на 

продажбите на дребно (Point-of-Sale система)” чрез придобиване на повече от един брой от 

отделните хардуерни елементи, включени в минималния обхват/функционалности на 

системата в рамките на пределната й (максимална) цена съгласно Приложение 13 „Заявени 

услуги и решения съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения”. В 

допълнение, моля запознайте се с разяснението по Въпрос № 119, т. 1. 

 

2. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 10, т. 2 и Въпрос № 145, т. 1.1 и т. 1.2. 

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

спазването на минимaлния обхват/функционалности на всяка от услугите/решенията, 
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домейна? включени в предложение за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура. 

160. 07.11.2022г. Здравейте, 

Казвам се … и съм управител на фирма Х с БУЛСТАТ ….. 

Бихме искали да кандидатстваме по програма BG-RRP-3.005, 

но има изискване фирмата да е регистрирана преди 31.12.2019 

г. Нашата фирма е основана на …….2019 г. като фирма У с 

БУЛСТАТ …. На 27.04.2020 г. обаче преобразуваме фирмата 

от ЕООД в АД. Фирма У е правоприемник на фирма Х. 

Въпроса ни е: Дали бихме могли да се възползваме от 

програмата при гореописаното обстоятелство? 

Благодаря. 

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

преобразуване на ЕООД (предприятие Х) в АД (предприятие У), Оценителната комисия 

ще вземе предвид датата на регистрация на преобразуващото се дружество (ЕООД), в 

случай че е налице универсално правоприемство и преобразуващото се дружество (ЕООД) 

е прекратено без ликвидация. В допълнение, по процедурата са допустими кандидати, 

които отговарят както на изискването съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване, 

подт. 2), а именно: „да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.”, така и на всички 

останали изисквания и критерии за допустимост на кандидатите, посочени в т. 11 

„Допустими кандидати” от Условията за кандидатстване по процедурата. 

161. 07.11.2022г. Във връзка с кандидатстване по процедура BG-RRP-3.005 

„Решения в областта на информационните и комуникационни 

технологии и киберсигурността в малките и средните 

предприятия” имаме следния въпрос: дружеството ни има 

нужда от изграждане на система за защита на информацията в 

локална мрежа, което попада в т. 15 от група III. Към момента 

дружеството ни разполага със скоро закупен физически сървър. 

Тъй като физическият сървър е минимален 

обхват/характеристика в Приложение 12 във връзка изграждане 

на такъв тип система, то следва ли да ни бъде офериран и 

инсталиран втори сървър, при положение, че имаме наличен 

такъв? 

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 „Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа” (т. 15 от 

Приложение 12), 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. 

 

 

162. 08.11.2022г. Здравейте,  

За решение по т. 13 в Група II. ИКТ услуги/решения за 

оптимизиране на управленските, производствените и 

логистични процеси,   допустимо ли е въвеждане на 

система/платформа за вътрешнофирмени обучения на 

служители от разстояние в електронна среда, базирана на 

Google Workspace? 

В случай че предложение за изпълнение на инвестиция включва услуга/решение за 

„Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от 

разстояние в електронна среда“ (т. 13 от Списъка на допустимите услуги и решения в 

областта на ИКТ” (Приложение 12 към Условията за кандидатстване), крайните 

получатели следва да осигурят въвеждането на системата в съответствие с минималния 

обхват/функционалности, посочени в Приложение 12. По процедурата не са налице 

допълнителни изисквания и/или ограничения по отношение на избрания подход за 
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въвеждане на конкретната услуга/решение. 

163. 08.11.2022г. Здравейте, интересува ме допустимостта до участие в 

процедурата на лечебно заведение, 100% собственост на 

Министерство на здравеопазването, регистрирано в ТР като 

еднолично акционерно дружество. Лечебното заведение е 

средно предприятие, съгласно ЗМСП. Представлява се от  

изпълнителен директор. Необходимо ли е съгласие за участие в 

проекта от страна на принципала в лицето на Министерство на 

здравеопазването. 

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 подт. 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 

за предоставяне на безвъзмездно финансиране. 

164. 08.11.2022г. Здравейте,  

Може ли разяснение по отношение на критерия за 

средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето 

лице". 

Допустими кандидати ли са фирми без лица назначени на 

трудов договор, в които... 

 

1. и 2. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 5, т. 1. 
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1. управителя е самоосигуряващо лице, което НЕ полага личен 

труд във фирмата си и осигурителните вноски са върху 

„Осигурителен доход СОЛ” - ниския праг 14,80%? 

 

2.управителя е самоосигуряващо лице, което е С полагане на 

личен труд във фирмата си и осигурителните вноски са върху 

„Осигурителен доход СОЛ” - ниския праг 14,80%? 

165. 09.11.2022г. След подаване на проектното ни предложение (02.11.22г.) 

отправихме запитване до фирми относно изработка на 

корпоративен уеб сайт. След получени оферти от потенциални 

доставчици направихме обоснован избор на изпълнител. 

Съгласно одобрената оферта срокът за изпълнение на услугата 

е 3 месеца и начинът на плащане е 80% авансово плащане и 

20% финално плащане след изпълнение на услугата в цялост. 

Запознахме сме с Условията на кандидатстване и за изпълнение 

по настоящата процедура, защото съгласно срокът на оферта 

услугата ще бъде извършена преди публикуване на списък с 

одобрените проектни предложения. 

 

В тази връзка моля за потвърждение, че е допустимо да бъдат 

извършвани плащания преди сключване на договор за БФП 

(при евентуално одобрение на проекта)? 

Съгласно т. 14.1 „Условия за допустимост на разходите” от Условията за кандидатстване: 

„За да бъдат допустими разходите по настоящата процедура за предоставяне на средства 

трябва да бъдат извършени след датата на подаване на предложението за изпълнение на 

инвестиция и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите по 

предложението за изпълнение на инвестиция. Разходооправдателните документи следва да 

бъдат издадени в периода на допустимост на разходите по процедурата – след датата на 

подаване на предложението за изпълнение на инвестиция и до датата на представяне на 

финалния отчет”. В съответствие с посоченото, извършването на плащания преди 

сключване на договор за финансиране между Структурата за наблюдение и докладване и 

крайния получател (в случай на одобрение на предложението), е допустимо по 

процедурата. В тази връзка, следва да се има предвид и посоченото в т. 1.2 от Условията за 

изпълнение, а именно: „В случай че кандидатът реши да пристъпи към изпълнение на 

дейностите по инвестицията след подаване на предложението за изпълнение на 

инвестиция и преди сключване на договора за финансиране, следва да се има предвид, че 

ако предложението за изпълнение на инвестиция не бъде одобрено за финансиране, 

разходите които са направени по отношение на дейностите, за които е приложено 

предварително изпълнение, няма да бъдат възстановени“. 

В допълнение и във връзка с информацията, изложена в запитването Ви, моля запознайте 

се с разяснението по Въпрос № 10, т. 4. 

166. 09.11.2022г. Здравейте,  

По отношение на CRM системата и по-конкретно точка: 

Управление на маркетинговите дейности на предприятието 

(сегментиране и генериране на нови потенциални 

потребители); 

Кои потребители имате предвид - служители на компанията 

Моля, запознайте се с разяснението по Въпрос № 115, т. 1. 
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или външни лица - клиенти и контрагенти? 

Сама по себе си, един CRM софтуер не може да управлява 

маркетинговите дейности. Той е инструмент, от където се 

взема информация за вземане на управленски решения. Това ли 

се има предвид? 

167. 09.11.2022г. Здравейте, 

Ако управителя на едно предприятие не притежава дял в него, 

а е собственик на второ предприятие. Двете предприятия 

свързани лица ли са? 

В запитването Ви не се съдържа цялата необходима информация за предоставянето на 

еднозначно и категорично становище относно липсата или наличието на отношения на 

свързаност между двете предприятия по смисъла на чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия (ЗМСП). Въпреки това въз основа само на информацията, изложена в 

запитването Ви, не са налице основания да се счита, че двете предприятия са свързани по 

смисъла на чл. 4 от ЗМСП. За да е налице свързаност между две предприятия чрез 

физическо лице или група от физически лица, които действат съвместно, е необходимо 

кумулативно да са изпълнени следните две условия:  

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

ЗМСП, И 

2/ предприятията да извършват своята дейност или част от нея на същия съответен пазар 

или на вертикално свързани пазари.  

С оглед коректно определяне на категорията на предприятие-кандидат при отчитане на 

отношенията на свързаност и/или партньорство, то следва да се запознаете с изискванията 

на ЗМСП, като допълнителна информация и примери са представени в Указанията за 

попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 3 

към Условията за кандидатстване). 

168. 09.11.2022г. 
Здравейте! 

1. Възнамеряваме да кандидатстваме по т. 15 Изграждане на 

система за защита на информацията в локална мрежа.  

Системата ни разполага с мрежови комутатори и мрежови 

маршрутизатори, трябва ли с цел спазваме на минималния 

обхват да закупуваме нови? 

2. Във формуляра за кандидатстване необходимо ли е да се 

посочват марки, модели или технически спецификации, 

1. 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) е задължителен. Той включва следните хардуерни 

елементи: „- Виртуален сървър, или - Физически сървър; точки за безжичен достъп; 

мрежови комутатор; мрежови маршрутизатор”. В тази връзка, в случай че кандидатът е 

предвидил придобиването на физически сървър във връзка с конкретната/ото 

услуга/решение, то в рамките на инвестицията следва да се придобият и точки за безжичен 

достъп, мрежови комутатор и мрежови маршрутизатор. Алтернатива на посоченото във 

връзка с въвеждането на услугата/решението е ползването на виртуален сървър съгласно 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

съответно наименование на софтуера, към който сме се 

насочили за съответните решения? 

Ако е необходимо, в коя точка да се описват? 

горепосочения минимален обхват/функционалности. 

2. Във Формуляра за кандидатстване не следва да се посочват „марки, модели или 

технически спецификации” и/или „наименование на софтуер” във връзка с 

услугите/решенията, заложени от кандидатите в Приложение 13 „Заявени услуги и 

решения съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения”. 

169. 09.11.2022г. Здравейте, 

 

Въпросът ни е относно Списъка на допустимите услуги и 

решения и по-конкретно за Група III. ИКТ услуги/решения за 

осигуряване на киберсигурност в предприятията, т. 15 

„Изграждане на система за защита на информацията в локална 

мрежа”. Интересува ни разяснение относно хардуерните 

елементи, включени в минималния обхват, а именно - 

наличието на физически сървър заедно с точки за безжичен 

достъп, мрежови комутатор и мрежови маршрутизатор само и 

единствено в съвкупност всички заедно ли са алтернатива на 

виртуален сървър или е достатъчно само наличието на едно от 

тях, напр. мрежови комутатор (без наличие на физически или 

виртуален сървър, както и мрежови маршрутизатор) за да 

отговаря на изискванията за минимален обхват? 

 

Моля, запознайте се с разяснението по Въпрос № 168. 

 

 

170. 09.11.2022г. Здравейте, 

моля за информация адвокатско дружество може ли да 

кандидатства по процедурата. Съгласно Приложение 4, 

критерии за оценка, кода на икономическа дейност - 69.10 на 

дружеството НЕ попада в изброените сектори.  

Благодаря за отделеното време! 

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

кандидатстване, по настоящата процедура са допустими само 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 

адвокатско дружество по смисъла на Закона за адвокатурата, то е допустим кандидат ако 

отговаря на всички останали критерии и изисквания за допустимост на кандидатите по 

процедурата, посочени в т. 11 „Допустими кандидати” от Условията за кандидатстване. 

171. 09.11.2022г. Здравейте, 

в Насоките за кандидатстване е записано: 

„В случай че предложението включва услуга/решение за 

„Маркетинг в социални медии (social media marketing), 

В пределната (максимална) цена на услугата/решението за „Маркетинг в социални медии 

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

посочена в Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите 

ИКТ услуги и решения” са включени всички разходи във връзка с минималния 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

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

от Списъка), 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." 

Как ще бъдат обособявани разходите, отчитани тогава, когато 

имаме месечен лимит? В тези 1300 лева могат ли, ако да как, да 

се включат разходи по управлението на профил/и?  

Благодаря! 

обхват/функционалности на услугата/решението съгласно „Списъка на допустимите ИКТ 

услуги и решения“ (Приложение 12), включително разходите за управление на профилите 

и рекламните кампании, посочени като допустими в т. 13.1 „Допустими дейности” от 

Условията за кандидатстване. Относно отчитането на разглежданите разходи, уточняваме 

че в общия случай същите представляват разходи за услуги, които следва да бъдат 

осчетоводени съгласно счетоводните стандарти, прилагани от предприятието – краен 

получател и отчетени към Структурата за наблюдение и докладване чрез представяне на 

приложимите разходооправдателни документи. Подробни указания относно техническото 

и финансово изпълнение, включително отчитането на разходите за изпълнение на 

инвестициите са представени в Условията за изпълнение по процедурата. 

 

 

172. 09.11.2022г. Здравейте, 

Въпросът ми се отнася до допустима услуга/решение по т. 6 от 

Група I на Приложение № 12 към документите за 

кандидатстване по процедурата. В отговорите на поставени 

въпроса до момента ясно е посочено, че минималния 

обхват/функционалности на всички услуги/решения в областта 

на ИКТ съгласно приложението е задължителен. В този 

смисъл, една от характеристиките посочени в минималния 

обхват на т. 6 от Група I- Маркетинг в социални медии е 

"изготвяне на план-график за публикуване на съдържание в 

избраните маркетинг канали". Моля за указания във връзка със 

следните обстоятелства:  

Кандидат е юридическо лице, посредством което артист 

осъществява своята дейност. Ангажиментите на такъв тип 

артисти не могат да бъдат уточнени за 12 месеца в бъдещ 

период, предвид което изготвянето на такъв план-график за 

публикуване на съдържание, свързано с бъдещите му участия, 

би представлявала затруднение. Моля да посочите при такава 

хипотеза, изготвянето на какъв план-график би се приело за 

изпълнение на заложеното изискване в минималния обхват на 

В минималния обхват/функционалности на услугата/решението за „Маркетинг в социални 

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

съгласно „Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения” (Приложение 12) е 

включено:„ Изготвяне на стратегия за развитие на избраните маркетинг канали, 

включваща основни цели и ключови показатели за изпълнение и на тази база: - Изготвяне 

на план-график за публикуване на съдържание в избраните маркетинг канали…”. Във 

връзка с информацията, изложена в запитването Ви, моля запознайте се с разяснението по 

Въпрос № 129, т. 4 и т. 5. 
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получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

допустимата услуга. 

 

Благодаря. 

173. 09.11.2022г. Здравейте, 

Във връзка с предоставени разяснения на въпрос № 100, т. 2, 

бихме желали да помолим за допълнителни уточнения. 

За улеснение приемаме следния пример: търговско дружество 

(ЕООД), което няма слети/влети и т.н. други предприятия 

определя бюджет на проектното предложение в максимален 

размер (т.е. 20 000 лв.). Фирмата е регистрирана по ДДС 

следователно същият е недопустим разход. 

От разясненията Ви на въпрос № 100, т. 2 става ясно, че 

кандидата трябва да посочи размера на бюджета както в 

Приложение 13, така и във формуляра за кандидатстване, който 

размер е без ДДС (т.е. сумата на общото заявено безвъзмездно 

финансиране в Приложение 13 трябва да бъде пренесена и във 

Формуляра). 

Ако проектното предложение бъде одобрено, сключи се 

договор за предоставяне на помощ, кандидата пристъпи към 

изпълнение и избере доставчик, чиято цена е 20 000 лв. без 

ДДС, то това означава, че крайната стойност на фактурата ще е 

24 000 лв. с ДДС. Допустимо ли е това, или кандидата трябва 

сключи с избрания доставчик договор, чиято стойност не 

надвишава 20 000 лв. (т.е. издадената фактура трябва да е на 

стойност 20 000 лв. с ДДС, респективно данъчната основа ще е 

16 666,66 лв.)? 

При описаната в запитването Ви хипотеза и в продължение на разяснението по Въпрос № 

100, т. 2, при одобрена инвестиция на стойност 20 000 лв. в случаите когато ДДС е 

възстановим и следователно недопустим разход по процедурата, то общата стойност на 

разходоправдателния документ следва да бъде 24 000 лв. с ДДС при данъчна основа в 

размер на 20 000 лв.  

В допълнение съгласно т. 14.1 „Условия за допустимост на разходите” от Условията за 

кандидатстване, за да бъдат допустими разходите по настоящата процедура за 

предоставяне на средства трябва „Да са действително платени от страна на крайния 

получател (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други 

първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в 

брой, не по-късно от датата на подаване на финалния отчет по предложението за 

изпълнение на инвестиция”. 

 

 

174. 09.11.2022г. Здравейте, 

 

При вече подадено проектно предложение установихме, че сме 

подписали проектното предложение с подпис на B-trust, като 

Deatched, но с Хеш алгоритъм SHA512, вместо SHA256, така 

както е по инструкция т. 14.1. от примерните указания за 

В случай че предложението за изпълнение на инвестиция е регистрирано успешно при 

подаването му чрез Информационната система за механизма (ИСМ-ИСУН 2020, раздел 

„Национален план за възстановяване и устойчивост”) посредством валиден КЕП на 

представляващото/ите лице/а, то посоченото в запитването Ви не изисква повторно 

подаване на предложението чрез системата. Въпреки това, в случай че при оценката за 

административна допустимост и оценка на качеството се установи нередовност във връзка 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

попълване на формуляра. Това ще ни дисквалифицира ли, и 

трябва ли да подадем предложението отново. 

 

С уважение. 

с КЕП, с който е подписан Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще 

изпрати еднократно чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ уведомление до кандидата за 

установената/ите нередовност/и, като ще определи  срок за тяхното отстраняване, който не 

може да бъде по-кратък от 7 (седем) дни. 

175. 09.11.2022г. Въпрос:  

Допустим ли е кандидат с КИД 47.11 или с КИД 46.35 по 

настоящата процедура въпреки изискването на член 3, ал. 3, 

буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета, съгласно което Европейският фонд за 

регионално развитие не предоставя подкрепа за 

производството, обработката и продажбата на тютюн и 

тютюневи изделия ? 

Визираното дружество осъществява търговия с тютюневи 

изделия. 

Допустим ли е кандидатът, ако упражнява едновременно 

дейност в недопустим сектор и в допустим сектор по 

настоящата процедура. В този случай безвъзмездната помощ би 

се предоставила и използвала само за дейности в допустимия 

сектор, като кандидатът (бенефициентът) от своя страна ще 

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 недопустимия сектор да не се ползват от 

безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата 

процедура? 

Благодаря за отделеното внимание! 

Моля, запознайте се с разяснението по Въпрос № 23. В допълнение следва да имате 

предвид, че настоящата процедура се реализира в изпълнение на инвестиция „Програма за 

икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния 

план за възстановяване и устойчивост и в този смисъл приложими са изискванията, 

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

февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост. 

 

Относно допустимостта на кандидати, които упражняващ едновременно дейност в 

недопустим и в допустим сектор следва да имате предвид указанието, посочено в т. 11.2 от 

Условията за кандидатстване, съгласно което: „Когато кандидатът упражнява 

едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори по настоящата 

процедура, средства по тази процедура се предоставят само за дейностите в допустимите 

сектори, като кандидатът (крайният получател) следва да води отделна счетоводна 

отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка 

дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите 

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

процедура. В случай че на етап изпълнение бъде установено, че не са спазени 

изискванията да не се подкрепя недопустима дейност, 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”. 

176. 10.11.2022г. Производствена фирма в областта на ХВП иска да закупи 

мобилни POS терминали с фискални устройства за продажба на 

продуктите си, освен до крайни клиенти и до обекти за 

търговия на дребно (малки хранителни магазини). Тази 

В случай че предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата включва 

услуга/решение за „Въвеждане на модул/система за управление на продажбите на дребно 

(Point-of-Sale система)” (т. 11 от „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на 

ИКТ” - Приложение 12 към Условията за кандидатстване), крайният получател има 
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инвестиция отговаря напълно на минималния 

обхват/функционалности на посочените в т. 11 Въвеждане на 

модул/система за управление на продажбите на дребно (point-

of-sale), но по същество ще обслужва и продажби на едро. Кое 

е водещо - наименованието на подраздела на инвестицията или 

покриването на минималния обхват? 

ангажимента да осигури изпълнението на дейността при спазване на минималния 

обхват/функционалности на системата съгласно Приложение 12. По процедурата не са 

налице други допълнителни изисквания и/или ограничения по отношение на 

предназначението или ползването на системата, които следва да са съобразени с 

конкретните потребности и спецификата на дейността на предприятието. 

 

177. 10.11.2022г. Здравейте, 

Допустимо ли е да се финансира нова ERP система при 

положение, че в момента фирмата използва стара ERP система 

с изтекла преди повече от 5 години поддръжка от създателя й.  

Става въпрос за ново внедряване, тъй като старата система не 

подлежи на ъпгрейд. 

По процедурата не е налице ограничение за включване в предложенията за изпълнение на 

инвестиции на услуга/решение за: „Въвеждане на система за управление на ресурсите 

(ERP система)“ - т. 6 от „Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения” (Приложение 12 

към Условията за кандидатстване), в случай че предприятието – кандидат е имало „стара 

ERP система”, която „не подлежи на ъпгрейд”, както е посочено в запитването Ви.  

В допълнение обръщаме внимание, че съгласно т. 13.1 „Допустими дейности” от 

Условията за кандидатстване: „В случай че предложенията за изпълнение на инвестиции 

включват въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система), посочена в т. 6 

от Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ, то не е допустимо 

включването на услуги/решения за въвеждане на отделните модули/системи, посочени в т. 

8, 9 и 10 от Списъка. Предложенията могат да включват или услуга/решение за въвеждане 

на цялостна ERP система (т. 6 от Списъка) или услуги/решения за въвеждане на отделните 

модули/системи, посочени в т. 8, т. 9 и т. 10 от Списъка”. 

178. 10.11.2022г. Здравейте,  

въпросът ми касае т. 17 от СПИСЪК НА ДОПУСТИМИТЕ 

УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ, а именно: дали при закупуването на 

физически сървър като част от комплектовката му, за да работи 

и да изпълнява функции по Изграждане на система за 

управление на съхранението и споделянето на информация, е 

допустимо да бъдат включени UPS, Рак и ефективно 

охлаждане, Рутер, посредством който да се осигури достъп по 

VPN, както и Windows Server, и други необходими и 

прилежащи кабели и хардуерни елементи, които на практика 

ще „накарат” сървърната конфигурация да изпълнява 

В минималния обхват/функционалности на услугата/решението за „Изграждане на система 

за управление на съхранението и споделянето на информация“ (т. 17 от Списъка на 

допустимите услуги и решения в областта на ИКТ – Приложение 12) са включени 

следните хардуерни елементи: 

„- Виртуален сървър за съхранение и управление на информация и данни, или  

  - Физически сървър за съхранение и управление на информация и данни”. 

Съгласно т. 14.2 от Условията за кандидатстване, 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)”. В тази връзка, разходите за „UPS, Рак и 

ефективно охлаждане, рутер, посредством който да се осигури достъп по VPN”, посочени 

в запитването Ви, не са допустими по процедурата. 
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предназначението и функциите си. 

Тези допълнения са част от комплетовката на сървъра и касаят 

неговата функционалност, под прага на същественост са и на 

практика са изискуеми, за да може сървъра да работи.  

Благодаря Ви! 

 

Относно посочената в запитването Ви операционна система, моля запознайте се с 

разяснението по Въпрос № 10, т. 3. 

 

 

179. 10.11.2022г. Здравейте,  

Имаме следният въпрос: 

Ако едно дружество се преобразува чрез промяна на правната 

форма съгласно чл. 264 от Търговския закон в еднолично 

акционерно дружество с нов ЕИК през 2021 г., ще бъде ли 

допустимо за кандидатстване по настоящата процедура?  

В резултат на преобразуването, считано от …2021, дружество 

ЕАД става универсален правоприемник на цялото имущество, 

права и задължения на дружество ЕООД, а дружество ЕООД се 

прекрати без ликвидация. Новото дружество ЕАД встъпи на 

мястото на дружество ЕООД като страна по всички договори и 

други отношения, които дружество ЕООД е имало до момента 

на вписване на преобразуването в търговския регистър към 

Агенция по вписванията. Така с оглед горното и по силата на 

закона, дружество ЕАД придоби всички права и задължения на 

дружество ЕООД, произтичащи от сключения договор. 

Благодаря предварително! 

Моля, запознайте се с разяснението по Въпрос № 160. 

    

 


