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Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 21.11.2022 г. 

180.  11.11.2022г. Здравейте, във връзка с програма 3.005, моля да ми обясните 

относно авансовото плащане, на какъв етап мога да го поискам? 

Разходите трябва ли да са изпълнение точно и съгласно 

таблицата от приложение 13? 

Хубав ден! 

 

Подробна информация относно финансовото изпълнение и плащанията във връзка с 

изпълнението на инвестициите са представени в Условията за изпълнение. Съгласно т. 2 от 

същите, по процедурата са предвидени 2 (два) варианта за плащане: Вариант 1 (авансово и 

окончателно плащане) или Вариант 2 (само окончателно плащане). При избран Вариант 1, 

крайните получатели имат право да получат авансово плащане като представят искане за 

плащане в Информационната система за механизма (ИСМ-ИСУН 2020, раздел „Национален 

план за възстановяване и устойчивост”) по договора за финансиране. Авансовото плащане 

може да бъде в размер до 40% от общия размер на безвъзмездното финансиране и се 

извършва в срок от 10 (десет) работни дни от датата на постъпване на искането за плащане в 

ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. Искането за авансово плащане може да бъде подадено от 

крайния получател непосредствено след сключване на договора за финансиране, като то 

следва да бъде придружено от следните документи: Банкова гаранция (Приложение 19 към 

Условията за изпълнение), покриваща пълния размер на исканата авансова сума, Финансова 

идентификационна форма (Приложение 22) и Декларация за банкова сметка (с цел 

удостоверяване на задължението на бенефициента да използва сумата по авансовото 

плащане единствено за целите на проекта – Приложение 21). 

В допълнение и във връзка със запитването Ви относно условията за извършване на авансово 

плащане по договора за финансиране, моля запознайте се с разясненията по Въпроси 97 и 

104. 

Съгласно т. 14.2 „Допустими разходи” от Условията за кандидатстване, по процедурата са 

допустими разходи за услуги и решения съгласно „Списъка на допустимите услуги и 

решения в областта на ИКТ” (Приложение 12). Разходите за избраните услуги/решения се 

залагат/посочват от кандидатите в Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно 

Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения”, което задължително се представя на етап 

кандидатстване. В Приложение 13 за всяка услуга/решение е посочена пределна 

(максимална) цена, която е определена на база предварително извършено проучване от 

Структурата за наблюдение и докладване (СНД). Кандидатите следва да заложат в 

Приложение 13 разходи за избраните услуги/решения, които не трябва да надвишават 

пределните (максимални) стойности, определени от СНД на база извършеното проучване. В 
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допълнение, моля запознайте се с разяснението по Въпрос № 93, т. 1. 

181.  11.11.2022г. 1. Допустимо ли е кандидатстване за създаване на софтуер, 

който впоследствие да бъде предоставян за ползване чрез 

лицензия и на други компании? 

2. Има ли някаква възможност сдружения с нестопанска цел да 

станат бенефициери на продукти, създадени чрез програмата, 

доколкото същите не са нито търговци, нито кантори? 

 

1. Допустимите дейности и разходи по настоящата процедура са описани подробно в т. 13.1 

„Допустими дейности” и в т. 14.2 „Допустими разходи” 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 

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

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

Ви „създаване на софтуер, който впоследствие да бъде предоставян за ползване чрез 

лицензия и на други компании” 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). Във връзка с 

информацията, изложена в запитването Ви, уточняваме че настоящата процедура е насочена 

към микро, малки и средни предприятия, които могат да получат подкрепа за въвеждане на 

една или повече от ИКТ услугите/решенията съгласно Приложение 12 от страна на избран/и 

изпълнител/и. В допълнение, обръщаме внимание че предприятията от сектор J „Създаване и 

разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения” съгласно КИД-

2008 - раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии” и раздел 63 

„Информационни услуги” не са допустими кандидати по процедурата съгласно т. 11.2 от 

Условията за кандидатстване. 

2. Съгласно т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите”, подт. 1) от Условията за 
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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. Предвид посоченото, юридически лица с 

нестопанска цел не са допустими кандидати по настоящата процедура. 

182.  11.11.2022г. Здравейте, 

Бих искал да задам следния въпрос. В приложение 12, точка 16 

„Изграждане на система за архивиране на информация”, като 

част от минималните изисквания е посочено: Физически сървър 

за съхранение на информация; лентово устройство/робот за 

архивиране. Това означава ли, че трябва да бъде закупен и 

сървър и лентово устройство или е възможно хардуерния 

елемент да бъде само сървър без лентово устройство/робот за 

архивиране? 

 

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 случай че предложение за 

изпълнение на инвестиция по процедурата включва услуга/решение за „Изграждане на 

система за архивиране на информация” (т. 16 от Приложение 12), то следва да бъде спазено 

изискването за наличие на следните „Хардуерни елементи, включени в минималния обхват: - 

Виртуален сървър за съхранение на информация, или - Физически сървър за съхранение на 

информация; лентово устройство/робот за архивиране”. В случай че кандидатът е избрал 

придобиването на физически сървър, то той следва да е придружен от лентово устройство 

или от робот за архивиране.  

183.  11.11.2022г. Здравейте, 

 

След направени изчисления на претегления коефициент на 

рентабилност на EBITDA за трите години нашето дружество 

получава резултат 3.0002%. 

Моля за вашето становище в кое поле би се отнесъл, дали ще 

бъде отнесено в графата между 3% и 4%  и ще получи 19 точки, 

или ще бъде отнесено в графата >= 3 % и ще получи 0 точки? 

 

В конкретния случай EBITDA по години е както следва:  

за 2019 г. - 3,0000% 

за 2020 г. - 2,9762% 

за 2021 г. - 3,0166% 

 

С уважение. 

Както е посочено в Критериите и методологията за оценка на предложенията за изпълнение 

на инвестиции (Приложение 4 към Условията за кандидатстване): „За постигане на 

достатъчна прецизност и ефективност при оценяване на кандидатите по процедурата при 

изчисляване на стойностите и показателите по критериите за оценка на качеството, 

закръглението ще се извършва до четвъртия знак след десетичната запетая. По отношение на 

определяне на четвъртия знак след десетичната запетая ще се прилага математическото 

правило за закръгление, като в случай че петият знак на получената стойност е ≥ 5, 

четвъртият знак ще се закръглява към по-голямата от него цифра”. Въз основа на крайния 

резултат от извършените от Вас изчисления по критерий „Претеглен коефициент на 

рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.”, а именно 3,0002 % (както е посочено 

в запитването Ви), то „Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на 

предприятието е > 3% и ≤ 4%” и при оценката на предложението ще бъдат присъдени 19 

точки съгласно скaлата за оценка по разглеждания критерий, представена в Приложение 4. 

184.  11.11.2022г. Здравейте, 

Моля за информация дали е допустим разход за предплатен 

абонамент за SAAS услуга за водене на регистри във връзка със 

Посоченото в запитването Ви не е допустимо по процедурата доколкото минималният 

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 
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защита на личните данни, както и разработване на политики, 

процедури и документи в съответствие с изискванията на 

стандарта.  

Това е част  от Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на 

киберсигурност в предприятията от допустима дейност  - т. 14. 

Въвеждане и сертифициране на система за управление на 

сигурността на информацията съгласно изискванията на 

международния стандарт БДС ISO/IEC 27001.  

Питането ми е свързано с факта, че това ще бъде само една част 

от процедурата за въвеждане на и сертифициране на система за 

управление. След изпълнението на тази дейност, няма да има 

като краен резултат сертификат  по  БДС ISO/IEC 27001. Краен 

резултат от тази дейност ще е: Въведена организация и 

поддръжка на регистри в съответствие с изискванията на ОРЗД 

/общ регламент за защита на личните данни/, включващ 

разработване на политики, процедури, регистри и документи- 

задължителни дейности съгласно изискванията на 

международния стандарт БДС ISO/IEC 27001. 

кандидатстване), включително на услугата за „Въвеждане и сертифициране на система за 

управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния 

стандарт БДС ISO/IEC 27001”, 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, изложена в запитването Ви, следва да имате 

предвид изискването, посочено в т. 13.1 „Допустими дейности” от Условията за 

кандидатстване, съгласно което: „В случай че предложенията за изпълнение на инвестиции 

включват услуга за въвеждане и сертифициране на системa за управление на сигурността 

на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001, 

то задължителен краен резултат е придобиването на сертификат за въведената система 

за управление (СУ). Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен съответния 

сертификат за СУ, извършените разходи за въвеждането и сертифицирането й няма да 

бъдат признати. Сертификатът следва да бъде издаден от орган по сертификация, 

акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 или последващи версии от: 

1. българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба 

за акредитация, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от 

национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо 

пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на 

държава - кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за 

взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EA MLA в област 

сертификация на системи за управление; 

и/или 

2. орган по акредитация на друга държава – член на IAF MLA (International Accreditation 

Forum, Multilateral recognition Agreement)”. 

185.  12.11.2022г. Здравейте!  

Управителят на ЕООД се осигурява като „самоосигуряващо се 

лице”. Няма договор за управление на дружеството. Няма други 

наети лица. Това означава ли, че не отговаря на изискването: 5) 

Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 

1 заето лице? 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 5, т. 1. 
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186.  13.11.2022г. Добър ден, бих искала да Ви попитам, когато свързаните на 

кандидата предприятия са в процес на ликвидация или не са 

осъществявали дейност през последната/през последните 

няколко години, следва ли да се декларират като свързани 

предприятия? 

Благодаря за отделеното внимание! 

Данни за всички предприятия, които са свързани с предприятието-кандидат по смисъла на 

чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) следва да бъдат посочени от 

кандидатите в „Справката за обобщените параметри на предприятието, което подава 

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП“ (Приложение 3.1), в която се 

попълват данни за предприятието и всички негови свързани предприятия, както и 

предприятия-партньори за последните 2 (две) приключени финансови години към датата на 

деклариране. Посочената Справка (Приложение 3.1 към Условията за кандидатстване) се 

представя от одобрените кандидати преди сключване на договор за финансиране, както е 

посочено в т. 24.2 „Процедура за сключване на договори за финансиране с крайните 

получатели и издаване на откази за предоставяне на средства” от Условията за 

кандидатстване. В Справката следва да бъдат посочени и данни за всички свързани 

предприятия, които „са в процес на ликвидация или не са осъществявали дейност през 

последната/през последните няколко години”, както е посочено в запитването Ви. 

187.  13.11.2022г. Здравейте,  

Моля за Вашите отговори:  

1. При въвеждане на Система за архивиране на информация т. 16 

от Приложение 12 се има предвид дублиране на информацията  с 

цел бекъп или автоматично преместване на информацията и 

създаване на архив. 

2. При създаване на сайт/он-лайн магазин избрания външен 

изпълнител ли следва да регистрира домейн на фирмата 

бенефициент, т.е. задължителната минимална характеристика за 

създаване на домейн на фирмата бенефициент следва ли да бъде 

включена в обхвата на външните услуги или може да бъде 

осъществена от бенефициента. 

1. Минималният обхват/функционалности на услугата/решението за „Изграждане на система 

за архивиране на информация” (т. 16 от „Списъка на допустимите услуги и решения в 

областта на ИКТ” (Приложение 12) включва дублирането на информация с цел осигуряване 

на устойчивост срещу кибератаки, като например такива от типа „ransomware” и други 

инциденти, които имат потенциал да унищожат данни на предприятието. 

2. Относно изискването за „регистриран собствен домейн” като част от минималния 

обхват/функционалности на услугите/решенията за „Създаване на корпоративен уебсайт” и 

„Създаване на онлайн магазин”, по процедурата не са налице специфични изисквания 

относно това дали домейнът ще бъде регистриран от страна на избрания/те изпълнител/и на 

разглежданите дейности или от страна на предприятието-краен получател. Посоченото е по 

преценка на кандидатите при спазване на изискванията за удостоверяване на извършените 

разходи посредством приложимия/те разходооправдателен/лни документ/и, издадени на 

крайния получател. В допълнение, независимо от избрания вариант следва да имате предвид, 

че собствеността на домейна задължително трябва да бъде на крайния получател. 

188.  13.11.2022г. Здравейте, имаме следния въпрос: 

Ще сключим договор с фирма, която ще бъде наш консултант по 

проекта и ще отговаря за отчитането му. Ако бъдем одобрени по 

програмата, допустимо ли е същата консултантска фирма да 

подаде оферта към нас за изпълнение на заявените по проекта 

Посоченото в запитването Ви е допустимо при спазване на изискванията за избор на 

изпълнители на дейности по инвестициите, посочени в т. 1.2 „Правила за възлагане на 

дейности по инвестиции от крайни получатели” от Условията за изпълнение по процедурата 

и доколкото визираната „фирма…консултант по проекта” няма да участва пряко или косвено 

в избора на изпълнител, освен с представянето на оферта. В допълнение, моля запознайте се 



    

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 

 

6 
 

№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

услуги (изработка на корпоративен уеб сайт и маркетинг в 

социалните медии) и евентуално да бъде одобрена от нас за 

изпълнител на тези услуги. Или това ще се счита за конфликт на 

интереси? 

Благодарим предварително! 

с разясненията по Въпрос № 5, т. 4. 

 

 

189.  14.11.2022г. Моля за разяснение по следния въпрос: 

По отношение на дейност „Маркетинг в социални медии (social 

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

реклама” и във връзка с разяснението по въпрос 17, че 

кандидатът „следва да осигури поддържането и управлението на 

профилите и рекламните кампании съгласно минималния обхват 

на услугата/решението, посочен в „Списъка на допустимите 

услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12) най-

малко 1 (една) година от окончателното плащане”, то крайните 

получатели на помощта имат ли задължение да извършват 

промотиране на съдържание и реализация на рекламните 

кампании в социални медии, мрежи, търсачки най-малко 1 (една) 

година от окончателното плащане, предвид че те не са допустим 

разход? 

Благодаря! 

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 за услугата/решението за 

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

(pay-per-click) реклама”. В случай че разглежданата услуга/решение е включена в 

предложение за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура, то крайният 

получател следва да осигури поддържането и управлението на профилите и 

рекламните кампании съгласно минималния обхват на услугата/решението, посочен в  

„Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12) най-

малко 1 (една) година от окончателното плащане. 

В допълнение, моля запознайте се с разяснението по Въпрос № 130, т. 2. 

 

190.  14.11.2022г. Здравейте! 

Въпросът ми е следният: допустимо ли е за закупен по проекта 

физически сървър за съхранение и управление на информация и 

данни фирмата-кандидат да сключи договор за колокация с 

подходяща хостинг компания? Допустимо ли е физическият 

сървър да се съхранява в колокационен център, където да бъде 

свързан с подходяща мрежа, да има бекъп, UPS устройство и т. 

н, а не на място в компанията, където няма сървърно отделение и 

съответно липсват условия за подходяща свързаност и 

Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по процедурата не съдържат 

ограничение за позициониране на „физически сървър за съхранение и управление на 

информация и данни” (придобит в рамките на инвестицията) в колокационен център, както е 

посочено в запитването Ви. Обръщаме внимание, че разходите за ползване на 

колокационната услуга не са допустими за финансиране по настоящата процедура. При 

описаната в запитването Ви хипотеза, в секция 7 „Допълнителна информация, необходима за 

оценка на проектното предложение” от Формуляра за кандидатстване следва да се посочи и 

точният адрес на колокационния център, в който ще бъде разположен сървърът, планиран за 

придобиване по предложението за изпълнение на инвестиция. 

В допълнение и във връзка с информацията, съдържаща се в запитването Ви, следва да имате 
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съхранение на сървърна машина? 

Благодаря предварително! 

предвид и посоченото в т. 13.1 „Допустими дейности” от Условията за кандидатстване по 

процедурата, а именно: „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. В тази 

връзка, в случай че бъде сключен договор за финансиране, кандидатите следва да имат 

предвид задължението да осигуряват постоянен достъп до мястото/местата, където ще 

се осъществява инвестицията, в това число и достъп до информационните системи, както 

и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на 

предложението за изпълнение на инвестиция, съгласно чл. 14.5 от Общите условия 

(Приложение 16 към Условията за изпълнение)”. 

191.  14.11.2022г. Здравейте, 

Дейността на фирмата ни е свързана с проектиране и изграждане 

на фотоволтаични централи, която дейност е различна от 

основната икономическа дейност вписана, а именно 

строителство. Желаем да кандидатстваме за субсидия за 

изграждане на уеб сайт. Ще се окаже ли проблем при 

оценяването, че попадаме в критериите за недопустимост? 

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). 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 да заявят 

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

е само за основната им икономическа дейност съгласно КИД-2008. Във връзка с 

информацията, изложена в запитването Ви, следва да имате предвид че съгласно т. 11.2 

„Критерии за недопустимост на кандидатите”, подт. 2) от Условията за кандидатстване: 

„Съгласно Програмата за икономическа трансформация, финансирана по линия на 

Националния план за възстановяване и устойчивост в настоящата процедура не могат да 

участват и да получат безвъзмездно финансиране предприятия, чиято основна 

икономическа дейност попада в следните сектори и раздели съгласно КИД-2008 

(Приложение 8):… сектор F  „Строителство”. Предвид посоченото, предприятия с 

основната икономическа дейност, която попада в сектор F „Строителство” съгласно КИД-

2008 са недопустими кандидати по настоящата процедура. 
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192.  14.11.2022г. Здравейте, 

Дейността на фирмата ни е свързана с проектиране и изграждане 

на фотоволтаични централи, която дейност е различна от 

основната икономическа дейност вписана, а именно 

строителство. Желаем да кандидатстваме за субсидия за 

изграждане на уеб сайт. Ще се окаже ли проблем при 

оценяването, че попадаме в критериите за недопустимост? 

Моля, запознайте се с разяснението по Въпрос № 191. 

193.  14.11.2022г. Здравейте, искам да попитам ако изпълнителят не е регистриран 

по ДДС или е регистриран по чл. 97А от ЗДДС и издава фактури 

без да начислява ДДС, колко е максималния разход за създаване 

на корпоративен сайт 8 000 или 9 600 лв.? Питането е във връзка 

с въпрос 42. 

В съответствие с разяснението, предоставено по Въпрос № 42 и както е посочено в т. 14.1 

„Условия за допустимост на разходите” от Условията за кандидатстване: „По настоящата 

процедура са недопустими разходите за възстановим ДДС във връзка с изпълнението на 

предложението за изпълнение на инвестиция. Относно третирането на ДДС кандидатите 

следва да се запознаят с чл. 186, параграф 4, буква в) от Финансовия регламент 1046/2018. 

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)”. 

Предвид посоченото, при третирането на разходите за ДДС, от значение е дали ДДС е 

„невъзстановим” за кандидата и следователно допустим разход по процедурата или 

респективно е „възстановим” за кандидата и следователно недопустим разход по 

процедурата. В тази връзка, за услугата/решението „Създаване на корпоративен уебсайт” 

максималната (пределна) стойност на допустимите разходи, които могат да бъдат заявени в 

секция „Бюджет” от Формуляра за кандидатстване е в размер на 8 000 лв. без ДДС за 

предприятията-кандидати, които са регистрирани по Закона за данъка върху добавената 

стойност (ЗДДС) и съответно 9 600 лв. с ДДС за крайни получатели, които не са 

регистрирани по ЗДДС.  

Структурата за наблюдение и докладване няма изисквания по отношение на това дали 

избраните изпълнители на дейности по инвестициите имат регистрация или не по ЗДДС, или 

на какво основание е същата (регистрацията), като посоченото няма отношение към 

третирането на разходите за ДДС като допустими или респективно като недопустими по 

процедурата. Въпреки това и във връзка с информацията, изложена в запитването Ви 

обръщаме внимание, че на основание чл. 113, ал. 9 от ЗДДС, данъчно задължените лица, 

които не са регистрирани по ЗДДС или са регистрирани на основание чл. 97а, ал. 1 и 2, чл. 
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99 и чл. 100, ал. 2, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури и известия 

към фактури. 

194.  14.11.2022г. Здравейте, фирмата има нает офис, които ще се посочи като 

място на изпълнение на инвестицията.  Място на изпълнение на 

инвестицията според приложение 10 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”. В най-скоро време мислим да наемем друг офис 

и да освободим стария. След като сме подали проектното 

предложение със стария офис, а в хода на изпълнение на проекта 

е нает друг, където ще е мястото на изпълнение на инвестицията, 

какво трябва да направим? 

При описаната в запитването Ви хипотеза и в случай на промяна на мястото на изпълнение 

на инвестицията, посочено в секция 1 „Основни данни” и в секция 7 „Допълнителна 

информация, необходима за оценка на проектното предложение” от Формуляра за 

кандидатстване след сключване на договор за финансиране, се прилага реда, посочен в чл. 

8.6 от „Общите условия към договорите за финансиране по Програмата за икономическа 

трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост” (Приложение 16 към 

Условията за изпълнение по процедурата), а именно: „Допълнително споразумение не се 

сключва, но крайният получател е длъжен да уведоми СНД, като изменението на проекта 

влиза в сила след получаване на съгласие от страна на СНД, който се произнася в срок до 15 

работни дни от получаване на уведомлението, съответно от получаването на 

допълнително изискани пояснения и/или документи, при промяна на следните 

обстоятелства:…в) промяна на място и/или адрес на изпълнение на инвестицията в 

съответствие с териториалния обхват на процедурата и интензитета на помощта”. В 

допълнение при описаната в запитването Ви хипотеза за промяна на мястото на изпълнение 

на инвестицията, следва да се прецени и съответствието на промяната с изискванията за 

допустимост по настоящата процедура и по-конкретно с критерия, описан в т. 11.2 от 

Условията за кандидатстване, съгласно който 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 (Приложение 9 към Условията за кандидатстване). 

    

    

    

 


