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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 28.11.2022 г. 

205. 17.11.2022г. Здравейте, фирма със седалище в гр. София има хотелски обект 

на морето, който няма сайт. Допустимо ли е изработването на 

сайт да бъде извършено от фирма локализирана на територията 

на друга страна членка на ЕС? 

Посоченото в запитването Ви е допустимо при спазване на изискванията по отношение на 

избора на изпълнители на дейности по процедурата, описани подробно в т. 1.2 „Правила за 

възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели” от Условията за изпълнение. 

В допълнение, моля запознайте се с разясненията по Въпрос № 5, т. 4 и Въпрос № 10, т. 6 и 

т. 7. 

206. 17.11.2022г. Добър ден, 

във формуляра за кандидатстване, на етап кандидатстване, 

необходимо ли е да се описва съответствието на проектното 

предложение с шестте екологични цели? Ако не бъде вписан 

текст, това ще бъде ли предпоставка за отхвърляне? В 

указанията за кандидатстване е посочено, че спазването им ще 

се гледа на етап „отчитане”. Аз се интересувам за етап 

„кандидатстване” дали трябва да се описва нещо екологично, в 

поле „Допълнителна информация” във формуляра. Благодаря 

ви. 

Съгласно т. 16 „Приложими хоризонтални принципи” от Условията за кандидатстване по 

процедурата за удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа за 

„ненанасяне на значителни вреди” при подаване на предложенията, кандидатите 

единствено следва да декларират съответните обстоятелства в Декларацията при 

кандидатстване - Приложение 2 към Условията за кандидатстване (т. 4 от Раздел 2 на 

Приложение 2). По процедурата не е налице изискване за представяне на обосновка 

относно спазването на принципа в раздел 7 „Допълнителна информация, необходима за 

оценка на проектното предложение” от Формуляра за кандидатстване.  

В края на изпълнението на инвестицията крайните получатели следва задължително да 

представят информация в окончателния финансово-технически отчет относно осигуреното 

съответствие на инвестицията с всяка една от шестте екологични цели (посочени в т. 16 от 

Условията за кандидатстване и Приложение 11 към тях), която да дава увереност за 

спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди”. Крайните получатели 

следва да имат предвид, че при окончателното изпълнение на инвестицията ще подлежат 

на контрол, който да удостовери спазването на изискванията за прилагането на 

горепосочения принцип. 

207. 17.11.2022г. 1. Може ли едно предприятие да кандидатства едновременно 

по различни точки, например 15, 16 и 17 от Pril_12? 

2. Може ли едно предприятие да кандидатства повече от 

веднъж по една точка (15, 16 и/или 17 от Pril_12) при 

покриване на различни функционалности? 

3. Може ли да се кандидатства с решение, покриващо само една 

или няколко от изброените функционалности, изброени в 

1. В т. 13.1 „Допустими дейности” от Условията за кандидатстване по процедурата е 

посочено, че предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или 

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

областта на ИКТ” (Приложение 12), както и че предложенията могат да включват 

услуги/решения и от трите групи съгласно Списъка. В тази връзка, посоченото в 

запитването Ви е допустимо при съобразяване с пределната (максимална) стойност на 

разходите за отделните услуги/решения (съгласно Приложение 13 „Заявени услуги и 
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„минимален обхват/функционалности на конкретна точка (15, 

16 и/или 17 от Pril_12)? 

Ясно е, че за всяко отделно кандидатстване бюджета е между 

3000 лв. и 20000 лв. без ДДС. 

В Pril. 14 пише: 

„…Максималният размер на помощта за едно и също 

предприятие в режим „de minimis”, за която се кандидатства, 

заедно с другите получени минимални помощи от кандидата не 

може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро 

(391 166 лева) и съответно левовата равностойност на 100 000 

евро (195 583 лева)”. 

решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ”), както и 

с максимално допустимия размер на безвъзмездното финансиране по процедурата (20 000 

лв.). 

2. и 3. Съгласно т. 22 от Условията за кандидатстване, в рамките на настоящата процедура 

кандидатите могат да подадат само едно предложение за изпълнение на инвестиция. В 

случай че един и същи кандидат е подал повече от едно предложение, Оценителната 

комисия разглежда само последното, постъпило в срока предложение за изпълнение на 

инвестиция, като предходните ще се считат за оттеглени. Mинималният 

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

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

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

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

изпълнение на инвестиции по процедурата. 

208. 18.11.2022г. Здравейте, 

Бихме желали да получим разяснение по следните въпроси: 

1. Предвид факта, че фирмата ни развива търговска мрежа (към 

момента притежава два обекта в София и един във Варна) и с 

оглед прилагане на функционалностите в трите обекта, 

допустимо ли е закупуване на повече от един брой сървъри, 

рутери, комутатори? 

2. По отношение решение 15 Изграждане на система за защита 

на информацията в локална мрежа:  

2.1. С оглед изискването за многофакторна автентификация,  

допустимо ли е закупуване на специализиран хардуер 

(хардуерен токен)? 

2.2. Допустимо ли е закупуване на антивирусен софтуер, който 

изпълнява изискванията за защита на сървъри и работни 

станции от зловреден код, мрежови атаки (EDR) и атаки от 

типа „ransomware”? 

3. В решение 16 „Изграждане на система за архивиране на 

информация”, в минималния обхват на хардуерните елементи е 

посочен „Физически сървър за съхранение на информация; 

лентово устройство/робот за архивиране”. Как се дефинира 

„робот за архивиране” и допустимо ли е закупуване на 

интелигентен мрежов сторидж (с хард-дискове) вместо лентово 

1. От информацията, изложена в запитването Ви по т. 1 не е видно за коя от 

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

ИКТ“ (Приложение 12 към Условията за кандидатстване) се отнася въпроса, поради което 

не може да бъде предоставeно еднозначно и категорично становище. Въпреки това във 

връзка със запитването, следва да имате предвид че посоченият в Приложение 12 

минимален обхват/функционалности на всяка от услугите/решенията в областта на ИКТ е 

задължителен. В допълнение, както е посочено в т. 14.3 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 

Приложение 12. 

2.1.  Съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ 

(Приложение 12) в минималния обхват/функционалности на услугата/решението за 

„Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа” са включени 

следните хардуерни елементи: „- Виртуален сървър, или - Физически сървър; точки за 

безжичен достъп; мрежови комутатор; мрежови маршрутизатор”. В допълнение, 

както е посочено и в разяснението по т. 1, по-горе съгласно т. 14.3 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 Приложение 12. В тази връзка разходите за „специализиран 

хардуер (хардуерен токен)” във връзка с въвеждането на посочената услуга по т. 15 от 

Списъка не са допустими по процедурата. 

2.2. Придобиването на посоченият в запитването Ви „антивирусен софтуер” е допустимо в 
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устройство или робот? 

Поздрави! 

допълнение на и при спазване на задължителния минимален обхват/функционалности на 

услугата/решението за „Изграждане на система за защита на информацията в локална 

мрежа” (т. 15 от „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ” - 

Приложение 12).  

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

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

(Приложение 12 към Условията за кандидатстване) е задължителен. 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 (за 

какъвто може да се счита интелигентният мрежови сторидж), то той следва задължително 

да е придружен от лентово устройство или от робот за архивиране. В допълнение, по 

процедурата не е възприето специфично определение за „робот за архивиране”, различно 

от общоприетото разбиране за посоченото оборудване с възможности/функционалности за 

отдалечено архивиране на данни и информация, а именно лентово устройство, което 

поддържа автоматично подаване на касети за съхранение. Посоченият хардуер осигурява 

т.нар. „immutable backup”, т.е. решение за архивиране на информация, което е защитено от 

манипулация и изтриване в случаите на кибер инцидент. 

209. 18.11.2022г. Добър ден, 

във файла с формат Ексел не можем да променяме броя на 

активите. 

В случай, че искаме да получим 2 броя сайтове, тип електронен 

магазин, като всеки е специализиран за продажба на различни 

продукти - възможно ли е да прикачим два пъти файла Ексел, 

като в двата файла заложим по един брой от този актив. Тоест, 

да придобием два броя онлайн магазини. Това допустимо ли е 

по настоящата процедура? Благодарим ви. 

Посоченото в запитването Ви не е допустимо доколкото по настоящата процедура е 

предвидено въвеждане на услуги/решения за „Създаване на корпоративен уебсайт” и 

„Създаване на онлайн магазин” съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в 

областта на ИКТ” (Приложение 12 към Условията за кандидатстване) еднократно, т.е. при 

зададено количество от 1 (един) брой на всяка от услугите/решенията в Приложение 13 

„Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта 

на ИКТ”. 

 

210. 19.11.2022г. Ако кандидата кандидатства по две точки - да речем 15 и 16 

или 15 и 17. И двете точки в минималния обхват е включен 

виртуален или физически сървър. В приложение 13 и в двете ли 

точки трябва да бъде включена цената на сървъра или той може 

да бъде включен в едната и да се приема като минимален 

обхват и за втората точка? Благодаря! 

Моля, запознайте се с разяснението по Въпрос № 155. В допълнение,  както е посочено в т. 

14.2 „Недопустими разходи” от Условията за кандидатстване, с оглед определяне на 

реалистичността на предвидените разходи в Приложение 13 „Заявени услуги и решения 

съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения” за всяка услуга/решение е 

посочена пределна (максимална) цена, определена на база предварително извършено 

проучване. Кандидатите следва да заложат в Приложение 13 разходи за избраните 

услуги/решения, които не трябва да надвишават пределните (максимални) стойности, 
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определени от Структурата за наблюдение и докладване на база извършеното проучване. 

211. 20.11.2022г. Здравейте фирмата ни е Е.Т. Регистрирани сме по ДДС. 

Оборотите за предходните три години са средно около 700 000 

лв. на година. Занимаваме се с търговия на дребно с лекарства - 

самостоятелна Аптека. Персонала се състои от трима човека с 

мен четирима. Желаем да създадем собствен Web site и 

електронен магазин. Искаме да подменим и хардуера си - 

сървър, UPS, монитори. Можем ли самостоятелно да 

кандидатстваме и какви документи трябва да подадем? 

Благодарим Ви предварително! 

Информацията, съдържаща се в запитването Ви не е достатъчна за предоставянето на 

еднозначно и категорично становище относно допустимостта на предприятието.  Подробна 

информация за процедурата, включително критериите за допустимост на кандидатите, 

допустимите дейности и разходи, както и начина на подаване на предложенията за 

изпълнение на инвестиции се съдържа в Условията за кандидатстване, Условията за 

изпълнение и приложенията към тях, публикувани на интернет страницата на МИР: 

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

resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/), както и в Информационната система за механизма 

(ИСМ-ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост”): 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac.  

По процедурата са допустими кандидати, които отговарят на всички критерии и 

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

кандидатстване, а именно: 

1)  Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са 

действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. 

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 за 2021 г. (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 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 

https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac
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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 предприятието 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.  

Подробна информация за допустимите по процедурата услуги/решения в областта на ИКТ, 

включително техния минимален обхват/функционалности се съдържа в Приложение 12 

към Условията за кандидатстване – „Списък на допустимите услуги и решения в областта 

на ИКТ”. Посочените в запитването Ви услуги/решения за „Създаване на корпоративен 

уебсайт” и „Създаване на онлайн магазин” са допустими за финансиране по процедурата 

при спазване на минималния обхват/функционалности, посочени в Приложение 12.  
Дейности за подмяна на хардуер – „сървър, UPS, монитори” съгласно запитването Ви не са 

посочени в Приложение 12 и не са допустими по процедурата. 

212. 21.11.2022г. Може ли да ми помогнете да намеря указание за подаване на 

предложение по мярка BG-RRP-3.005? 

Подробна информация за процедурата, включително критериите за допустимост на 

кандидатите, допустимите дейности и разходи, както и начина на подаване на 

предложенията за изпълнение на инвестиции се съдържа в Условията за кандидатстване, 

Условията за изпълнение и приложенията към тях, публикувани на интернет страницата на 

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

resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/), както и в Информационната система за механизма 

(ИСМ-ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост”): 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac. 

Подробни указания за попълване и подаване на Формуляр за кандидатстване с 

предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са представени в Приложение 5 

към Условията за кандидатстване – „Примерни указания за попълване на електронен 

Формуляр за кандидатстване и подаване на предложение за изпълнение на инвестиция по 

процедурата”, което можете да намерите в документите за информация към Условията за 

кандидатстване на горепосочените интернет адреси. 

213. 21.11.2022г. Здравейте, имам следните въпроси: 

1. Фирма ООД иска да подаде Проектно предложение. Двама 

собственика и управителя, начин на представляване заедно и 

поотделно. КЕП е на единият собственик/управител. 

Необходимо ли е пълномощно от другия? 

Запитването не съдържа достатъчна ясна информация относно лицата, които имат право да 

представляват предприятието - кандидат, поради което не може да бъде предоставено 

еднозначно и категорично становище. Въпреки това, следва да имате предвид, че ако 

кандидатът се представлява заедно и поотделно от три физически лица (посочените в 

запитването Ви „двама собственика и управителя”), то Формулярът за кандидатстване по 

https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac
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Благодаря. процедурата може да бъде подаден в Информационната система за механизма (ИСМ – 

ИСУН 2020, раздел „НПВУ”) с валиден КЕП само от едно от лицата, представляващи 

кандидата. В този случай не е необходимо представянето на изрично пълномощно за 

подаване на предложението за изпълнение на инвестиция от останалите двама 

представляващи предвид обстоятелството, че предприятието се представлява от трите лица 

„заедно и поотделно”.  

Във връзка с описаната в запитването Ви хипотеза, обръщаме внимание, че съгласно т. 21 

от Условията за кандидатстване 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 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, 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” от Формуляра. По-подробни Указания за 

подписването на Формуляра за кандидатстване и приложимите документи са представени 

в т. 20 и т. 21 от Условията за кандидатстване и Приложение 6 към тях -  „Указания за 

подписване на Формуляра за кандидатстване и приложимите документи”. 

214. 21.11.2022г. Здравейте, във връзка с допустимите дейности за: 

- Регистрация на търговска марка в България и/или в 

Европейския съюз за създадения онлайн магазин 

- Регистрация на търговска марка в България и/или в 

Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт 

моля дайте разяснение какво се има предвид под „регистрация 

на търговска марка за създадения онлайн магазин” и 

респективно за сайт? 

Удовлетворяващо ли ще бъде за целите на програмата 

регистрация на марка в клас 35? 

Благодаря ви за отделеното време! 

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

регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз, посочени в т. 2 и т. 

4 от Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ, са допустими само в 

случай, че предложението за изпълнение на инвестиция включва създаване на онлайн 

магазин (т. 1 от Списъка) и респективно създаване на корпоративен уебсайт (т. 3 от 

Списъка): 

- ако предложението включва създаване на онлайн магазин, то по преценка на кандидатите 

е допустима услуга за регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския 

съюз на създадения онлайн магазин (т. 2 от Списъка);  

-  ако предложението включва създаване на корпоративен уебсайт, то по преценка на 

кандидатите е допустима услуга за регистрация на търговска марка в България и/или в 

Европейския съюз на създадения корпоративен уебсайт (т. 4 от Списъка). 

Предложения, включващи единствено услуга за „Регистрация на търговска марка в 

България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин” и/или услуга за 

„Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения 
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корпоративен уебсайт” са недопустими по процедурата”. 

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

съюз за създадения корпоративен уебсайт” и „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 в 

рамките на инвестицията корпоративен уебсайт и респективно 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. 

215. 22.11.2022г. Здравейте! Съдружник съм, като притежавам 50% от капитала 

на ООД, което ще кандидатства по програмата. В същото време 

имам собствено ЕООД. Трябва ли да посоча ЕООД-то в 

таблицата на раздел 4Б от Декларацията за кандидатстване като 

„едно и също предприятие”? 

Благодаря Ви! 

В определението за „едно и също предприятие” съгласно 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 Ви не е 

видно да са налице обстоятелства, определящи двете предприятия 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 minimis”, включително проверка 

на декларираните обстоятелства и данни за предприятията, с които кандидатът образува 

„едно и също предприятие”. 



    

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 

 

8 
 

216. 22.11.2022г. Чл. 111. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) 

Възложителят може да изисква от определения изпълнител да 

предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на 

договора и/или авансово предоставените средства. (2) (Изм. - 

ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Гаранцията, 

обезпечаваща изпълнението на договора, не може да 

надвишава 5 на сто от стойността му. При запазена поръчка, 

която се възлага на специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на 

договора не може да надвишава две на сто от стойността на 

договора. Гаранция за изпълнение може да се изисква и в 

случай на изменение, с което се извършват допълнителни 

доставки, услуги или строителство по договора. (3) Гаранцията, 

която обезпечава авансово предоставените средства, може да е 

до размера на тези средства и се освобождава до три дни след 

връщане или усвояване на аванса. (4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 

от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Предвидените гаранции и 

техният процент се посочват в обявлението, с което се 

оповестява откриването на процедурата, в поканата за 

потвърждаване на интерес, в поканата за участие в преговори 

или в обявата. (5) Гаранциите се предоставят в една от 

следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя. (6) Гаранцията по ал. 5, т. 1 или 

2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на 

трето лице - гарант. (7) Участникът, определен за изпълнител, 

избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за 

авансово предоставените средства. (8) Когато избраният 

изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки 

от съдружниците в него може да е наредител по банковата 

гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или 

титуляр на застраховката. (9) Условията и сроковете за 

задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за обществена поръчка. (10) Когато 

договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, 

възложителят включва в проекта на договор клауза за частично 

освобождаване на гаранциите, съответно на изпълнената част 

от предмета на обществената поръчка. Когато предметът на 

поръчката включва гаранционно поддържане, възложителят 

Цитираните в запитването Ви разпоредби на чл. 111 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) са приложими единствено за крайни получатели, които са възложители по смисъла 

на ЗОП и които възлагат обществена поръчка в съответствие със стойностните прагове, 

уредени в чл. 20 от ЗОП. В тази връзка обръщаме внимание, че при избора на 

изпълнители на дейности по инвестиции по настоящата процедура, крайните 

получатели трябва да се придържат към планираната стойност, предвидена за 

съответната услуга/решение съгласно одобрената инвестиция. Както 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 т. 1.2 от Условията за изпълнение е посочено, че: „Когато съгласно 

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

предмет „доставки или услуги“, в т.ч. съфинансирането от страна на крайния 

получател (ако е приложимо) е по-ниска от 30 000 лв. без ДДС (съгл. чл. 3, ал. 2 от ПМС 

№ 80/2022 г.), крайните получатели следва да гарантират спазването на принципите  за 

добро стопанско управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на 

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

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

равнопоставеност и недопускане на дискриминация при разходването на средствата. За 

целта към първичните платежни документи следва да се приложат поне 2 (две) 

съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници на 

производители/доставчици или комбинация от посочените, съдържащи цена, 

характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на заложените в 

договора за финансиране и на отчетените във финалния отчет. Крайните получатели 

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

оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници на 

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

извършва контрол за спазване на правилата за възлагане, като при констатирани 

съмнения относно добросъвестното им изпълнение, може да изиска допълнителна 

информация от крайните получатели”. 

Въпреки посоченото уточняваме, че по настоящата процедура не е налице ограничение 

крайните получатели да заложат клауза в договора с избрания изпълнител, който вместо 

„банкова гаранция” да има възможност да предостави „застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя”, както е посоченото в 

запитването Ви. 
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определя в проекта на договор каква част от гаранцията за 

изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното 

поддържане. 

Бенефициенти изпълняващи процедури, които се явяват 

възложители по ЗОП се възползват от възможността вместо 

„банкова гаранция” да предоставят „застраховка, която 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя”.  

Допустимо ли е това в тази процедура? Ако не, може ли 

разяснение защо? 

 

217. 22.11.2022г. Здравейте!  

Имаме следния въпрос: Фирма Х има персонал от наето на 

трудов договор лице на 4 часа. В „Отчет за заетите лица, 

средствата за работна заплата и други разходи за периода 01.01 

да 31.12.2021 г. „в частта му „Наети лица на непълно работно 

време без лицата в отпуск по майчинство - непреизчислени към 

пълна заетост“ /код 1200/  в колона „Средносписъчен брой” е 

вписано – „Общо” - 1, и „В т.ч. жени” – 1. Това достатъчно 

доказателство ли е за да се счита кандидата за допустим по 

критерий за допустимост „Да имат средносписъчен брой на 

персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице”?  

Бъдете здрави и успех на процедурата! 

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

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

кандидатстване, включително на условието по т. 5), а именно: „Да имат средносписъчен 

брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице”. Съгласно т. 11.1 от Условията за 

кандидатстване, съответствието с изискването по т. 5) се декларира от кандидатите в 

Декларацията при кандидатстване (Приложение 2), като преди сключване на договор за 

финансиране, обстоятелството ще се удостоверява от Структурата за наблюдение и 

докладване чрез извършване на съответните служебни проверки. В случай че при 

проверките се установи, че кандидат не отговаря на изискването за допустимост по т. 5), 

ще бъде издавано Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездно финансиране на 

съответния кандидат.  

При определяне на съответствието с изискването по т. 5) ще се вземат предвид само 

данните за средносписъчен брой на персонала на предприятието – кандидат, без да се 

отчитат данните на свързани предприятия и/или предприятия – партньори (ако е 

приложимо), послужили за определяне на категорията на кандидата (микро, малко или 

средно предприятие) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия.  

Източник на проверка за съответствие с разглеждания критерий е Отчета за заетите лица, 

средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021 г. на предприятието-

кандидат – сборът от стойността по ред „Наети лица по трудово или служебно 

правоотношение без лицата в отпуск по майчинство” (код 1001), стойността по ред 

„Наети лица по договори за управление и контрол” (код 1400) и стойността по ред 

„Работещи собственици” (код 1600). В случай на предприятия, несъставящи баланс (ЕТ), 

данните за редовете с посочените кодове ще се вземат от Справка 2 „Заети лица”, част от 

Отчета за приходите и разходите за 2021 г., съответно ред „Наети по трудов договор” (код 

1001), ред „Наети лица по договори за управление и контрол” (код 1400) и ред „Работещи 

собственици” (код 1600). Следва да имате предвид, че при определяне на съответствието с 

посочения критерий няма да бъдат вземани предвид други източници и/или данни 
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относно заетите лица в предприятието-кандидат. 

218. 23.11.2022г. Здравейте! 

Въпросът ми е в продължение на въпрос 190/14.11.2022 и 

даденият от експертния екип отговор - как да посочим в секция 

7 точния адрес на колокационния център, в който ще бъде 

разположен сървърът при положение, че все още не сме 

направили избор на доставчик на услугите, което следва да се 

направи при съпоставка на две оферти след старта на проекта, 

тъй като дори и да не се финансира по проекта тази услуга е 

свързана с цялостното решение, което се внедрява по проекта? 

В случай, че фирмата е подала вече проектното си предложение 

и в секция 7 е посочила само адресът на своето седалище, 

където е нейният офис и където извършва икономическата си 

дейност, може ли тази информация да бъде дадена в бъдеще 

след евентуалния старт на проекта, ако фирмата вземе решение 

за такъв вариант на съхранение на сървъра, и това би ли довело 

до прекратяване на договора за финансиране с фирмата на това 

основание? 

Благодаря за съдействието! 

Посоченото в запитването Ви е допустимо – информация относно точния адрес на 

колокационния център, в който ще бъде разположен сървърът, планиран за придобиване 

като част от минималния обхват на съответна услуга/решение, включена/о в предложение 

за изпълнение на инвестиция по процедурата, може да бъде предоставена на Структурата 

за наблюдение и докладване след сключване на договор за финансиране (в случай на 

одобрение на предложението). В допълнение и във връзка с информацията относно избора 

на изпълнител, изложена в запитването Ви обръщаме внимание, че разходите за ползване 

на колокационната услуга не са допустими за финансиране по настоящата процедура 

(посоченото е изрично указано и в разяснението по Въпрос № 190, цитиран в запитването 

Ви). 

 

 

219. 23.11.2022г. Здравейте, 

Имам следния въпрос: 

Предприятието има закупена ERP система, която искаме да 

надградим с нови функционалности, които към момента 

липсват. Ако това е допустимо, по всички модули от 

задължителния обхват ли трябва да наградим новите 

функционалности или може надграждането да е частично, само 

по някои модули.  

Същото се отнася и за система за складовото стопанство. При 

наличие на така, може ли да надградим с нови 

функционалности. 

Благодаря! 

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. 

Във връзка със запитването Ви относно възможностите за надграждане на съществуваща  
ERP система, следва да имате предвид че съгласно т. 13.1 от Условията за кандидатстване 

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

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

12) или услуги/решения за въвеждане на отделните модули/системи, посочени в т. 8, 
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т. 9 и т. 10 от Списъка.  

В допълнение, посоченият минимален обхват/функционалности на всички услуги/решения 

в областта на ИКТ съгласно Приложение 12 към Условията за кандидатстване, 

включително на услугите/решенията за въвеждане на отделните модули по т. 8 (Въвеждане 

на модул/система за управление на веригата за доставки на 

суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес), т. 9 ( Въвеждане 

на модул/система за управление на складовото стопанство) и т. 10 (Въвеждане на 

модул/система за управление на производството) от Списъка, е задължителен. 

Във връзка със запитването Ви относно възможностите за надграждане на съществуваща  

„система за складово стопанство”, следва да имате предвид, че подобна услуга/решение не 

е включена в Приложение 12 и не е допустима по процедурата. 

220. 23.11.2022г. 
Във връзка с обявената възможност за финансиране бих искала 

да попитам ако фирма развива дейността си в две направления 

в област търговия и търгува с 2 коренно различни вида стоки, 

разполага с 1 онлайн магазин за едните продукти, но желае да 

разработи втори съвсем отделен онлайн магазин, това 

допустим разход ли е по процедурата? 

Поздрави. 

Посоченото в запитването Ви е допустимо при спазване на минималния 

обхват/функционалности на услугата/решението за „Създаване на онлайн магазин” 

съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения – Приложение 12 към Условията 

за кандидатстване. В допълнение, съгласно т. 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите” по процедурата са допустими кандидати, които са заявили подкрепа за 

основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите 

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

комисия ще извършва служебна проверка относно кода на основната икономическа 

дейност на кандидатите (за която е заявена подкрепа по настоящата процедура) въз основа 

на данни, предоставени от Националния статистически институт за 2021 г. 

221.  23.11.2022г. 
Здравейте, 

Във връзка с многото постъпили до момента въпроси относно 

наличието на съществуващ (стар) домейн за корпоративен уеб 

сайт (респективно онлайн магазин), бих искал да получа 

становище по следния казус: 

Съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в 

областта на ИКТ” – (Приложение 12) в минималния обхват на 

услугата/решението за „Създаване на корпоративен уебсайт” е 

посочено, че за създадения в рамките на инвестицията 

корпоративен уебсайт следва да е налице „регистриран 

собствен домейн”, т.е. домейнът следва да е регистриран в 

рамките на периода на изпълнение на инвестицията. 

Посоченото се отнася и за „регистрирания собствен домейн” на 

онлайн магазин, създаван в рамките на инвестицията, което е 

Посоченото в запитването Ви е допустимо. В допълнение, моля запознайте се с 

разяснението по Въпрос № 145, т. 1.2. 
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логично. 

В тази връзка: Ще се счита ли за изпълнено посоченото по-горе 

изискване, в случай че в периода на изпълнение на 

инвестицията се поднови/продължи съществуващия домейн на 

сайта/онлайн магазина чрез заплащане на услугата и 

удостоверяване с необходимите платежни документи? Ще се 

счита ли това за наличие на регистриран собствен домейн? 

Поздрави. 


