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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 03.11.2022 г. 

70.  24.10.2022 г. Здравейте, 

във връзка с обявената процедура моля за следните разяснения: 

1. Ако кандидат - ЮЛ, използва услугата дигитален маркетинг,  

може ли да кандидатства за финансиране по програмата като 

изпълни поставените минимални изисквания? 

2. Едно юридическо лице - ООД е представлявано от два 

съдружници с по 50 % дялове. Единият от съдружниците е 

собственик и съдружник с 50 % дялове в друго ООД. Може ли 

и двете дружества да кандидатстват по програмата, ако имат 

едни и същи кодове на дейност.  

3. Ако кандидатстваме за Приложение № 15. 

Дейност: Изграждане на система за управление на 

съхранението и споделянето на информация - допустим разход 

ли е сървър и камери, които ще бъдат интегрирани към 

системата за получаване на информация 

4. Може ли едно дружество да кандидатства за няколко 

приложения като бюджета няма да надвишава 20 000 лв.  

5.  ЮЛ желае да кандидатства за приложение - дигитален 

маркетинг. Ще заяви услуга за 12 месеца. По договор услугата 

трябва да е платена наведнъж, а не всеки месец. Може ли да 

подаде заявка за плащане веднага след като извърши разхода 

или трябва да изчака 12-те месеца?   

 

1. Моля запознайте се с разяснението по Въпрос № 10, т. 5. 

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

разяснението по Въпрос № 27, т. 2. 

3. В случай че по предложението за изпълнение на инвестиция е заявена подкрепа за 

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), то съгласно Приложение 12 в минималния 

обхват на услугата/решението са включени следните допустими за придобиване 

хардуерни елементи: 

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

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

които да бъдат интегрирани към системата за получаване на информация не са 

включени в минималния обхват на услугата/решението и не са допустими за 

придобиване. Следва да имате предвид, че 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)”. 

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

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

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

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

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

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

на разходите за отделните услуги/решения (съгласно Приложение 13 „Заявени 

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

ИКТ”), както и с максимално допустимия общ размер на безвъзмездното 

финансиране за всички включени в предложението услуги/решения (20 000 лв.). 

5. Подробни указания относно финансовото изпълнение и плащанията във връзка с 
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изпълнението на инвестициите по процедурата 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). Крайните получатели имат право да получат авансово 

плащане като представят искане за плащане в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ 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.  

Окончателно плащане се извършва след одобрение на представен пакет отчетни 

документи в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ, съдържащ окончателен финансово-

технически отчет и искане за окончателно плащане с цел потвърждаване 

допустимостта на извършените разходи и при наличие на финансова и техническа 

информация за изпълнението на инвестицията. За да получи исканата сума, 

крайният получател  трябва да представи доказателствени документи, които 

удостоверяват окончателното изпълнение на заложените етапи/цели. От посоченото 

следва, че за да подадете искане за окончателно плащане, следва изпълнението на 

дейностите да е приключено и отчетено от страна на крайния получател с 

представянето на окончателен финансово-технически отчет. Съгласно т. 1 

„Техническо изпълнение на проектите” от Условията за изпълнение при 

окончателно изпълнение на инвестицията и постигане на целите, отчет се представя 

до един месец след приключване изпълнението на дейностите по инвестицията. 

71.  24.10.2022 г. Здравейте, ако кандидатстваме за финансиране за Маркетинг в 

социални медии (social media marketing), включително 

управление на PPC (pay-per-click) реклама за период от една 

година, но получим финансиране само за 6 месеца, тогава 

трябва ли да покриваме останалите месеци със собствени 

средства? 

 

Съгласно представената в запитването Ви информация и в случай че сте заявили 

финансиране за услугата/решението „Маркетинг в социални медии (social media 

marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама” за 6 месеца, то 

това е и периода на изпълнение на дейността в рамките на предложението за 

изпълнение на инвестиция. В допълнение, моля запознайте се с разяснението по 

Въпрос № 17, т. 1. 

72.  24.10.2022 г. Ако в нашето предприятие няма друго влято, слято или 

придобито такова, тогава трябва ли да попълваме раздел 4Б 

"ДАННИ ЗА ПОЛУЧЕНА МИНИМАЛНА ПОМОЩ на 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ"? 

 

Както е посочено в Раздел 4.А „Декларация за минимална помощ”, която е 

неразделна част от Декларацията при кандидатстване (Приложение 2), Раздел 4.Б се 

попълва само в случай че кандидатът и/или предприятията, с които образува „едно и 

също предприятие“ е/са получавало/и минимална помощ (определение за „едно и 

също предприятие“ е представено в декларацията по Раздел 4.Б „Данни за получена 

минимална помощ”). В този смисъл, ако са налице получени минимални помощи за 
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период от три бюджетни години (две предходни и текущата бюджетна година до 

датата на деклариране), то данните за тях следва да бъдат декларирани от 

кандидатите в Раздел 4.Б „Данни за получена минимална помощ”. Ако кандидатът 

няма „друго влято, слято или придобито” предприятие, както е посочено в 

запитването Ви и в случай, че раздел 4.Б подлежи на попълване съгласно 

посоченото по-горе, то таблицата по т. II от Раздел 4.Б не следва да бъде попълвана. 

73.  24.10.2022 г. Получено финансиране по „Преодоляване недостига на 

средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от 

епидемичния взрив от COVID-19“ счита ли се за помощ на 

режим „de minimis“ ? 

 

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

по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, обявени по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и насочени 

към преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в 

резултат на пандемията COVID-19, предоставяната помощ е под формата на преки, 

безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временната рамка за мерки за 

държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен 

взрив от COVID-19” от 19.03.2020 г. и не представлява помощ „de minimis”. Това се 

отнася например за процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки 

предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19”, процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, 

процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 

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

Единствено помощта, предоставяна по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа 

на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или 

туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19” представлява минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 

на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от 

Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis”. 

Доколкото в запитването Ви не се съдържа информация относно конкретна 

процедура, то при определяне на приложимия режим на помощ следва да се 

съобразите както с изложеното в настоящото разяснение по-горе, така и с 

посоченото относно приложимия режим на помощ в договора/акта, съгласно който 

същата е била предоставена. 

74.  24.10.2022 г. Здравейте,  

 

Бих искал да попитам, дали общинските предприятия могат да 

Моля, запознаете се с разяснението по Въпрос № 29, което се отнася за случая 

когато дадено предприятие е 100 % собственост на община. В допълнение и 

доколкото в Запитването Ви не се съдържа цялата необходима информация за 
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бъдат бенефициенти по тази програма, ако разбира се кодът на 

икономическа дейност е допустим за програмата.  

 

Поздрави 

предоставянето на еднозначно и категорично становище, следва да имате предвид, 

че съгласно чл. 4, ал. 4, т. 6 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), 

дадено предприятие се смята за независимо в случаите, когато негови предприятия 

партньори са „общини с брой на жителите под 5 000 души и с годишен бюджет, 

който не превишава 19 000 000 лв.”. Съгласно чл. 4, ал. 3 от ЗМСП „Предприятия 

партньори са предприятията, които не са свързани предприятия по смисъла на ал. 5 

и между които съществува следното отношение: едно от предприятията притежава 

самостоятелно или заедно с едно или повече свързани предприятия от 25 до 50 на 

сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго предприятие”. 

75.  24.10.2022 г. Здравейте, имаме нужда от разяснение относно попълването на 

раздел 4Б "ДАННИ ЗА ПОЛУЧЕНА МИНИМАЛНА ПОМОЩ 

на ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ”, точка 4 

"Получена минимална помощ". При справка в Регистър на 

минималните помощи няма данни за получени помощи по 

Регламент (ЕС) 1407/2013 и по Регламент (ЕС) 360/2012. 

Дружеството има получено финансиране по проект 

BG16RFOP002-2.073 в размер на 10 хил. лв. и финансиране по 

проект BG16RFOP002-2.089 в размер на 50 хил. лв. И в двата 

административни договора помощта е описана като "преки 

безвъзмездни средства" съобразно условията на „Временна 

рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката 

в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 

19.03.2020 г.  

Въпросът ми е - полученото финансиране причислява ли се към 

режим "минимална помощ" ? 

 

Моля, запознаете се с разяснението по Въпрос № 73. Финансирането по двете 

процедури, посочени в запитването Ви е под формата на преки, безвъзмездни 

средства съгласно раздел 3.1 от „Временната рамка за мерки за държавна помощ в 

подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ 

от 19.03.2020 г. и не представлява минимална помощ. 

76.  24.10.2022 г. Допустимо ли е да се надгради съществуващ корпоративен 

сайт или задължително трябва да се прави "нов" и как това ще 

подлежи на доказване? 

 

Моля, запознаете се с разяснението по Въпрос № 6. 

77.  25.10.2022 г. Здравейте,  

Основната ни дейност е търговия на дребно с облекло и бихме 

желали да си закупим складова програма. В т. 9 от Приложение 

№ 12 „Списък на допустимите услуги и решения в областта на 

ИКТ“ от описаните минимални функционалности оставаме с 

впечатление, че този тип система е предназначен за дружества 

Посоченият минимален обхват/функционалности на всички услуги/решения в 

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

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

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

услуги/решения, които да бъдат включени в предложенията за изпълнение на 

инвестиции по процедурата. В допълнение и във връзка с информацията, изложена в 
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заети с производствена дейност. В тази връзка имаме следните 

въпроси: 

- Допустимо ли е дружеството с основна дейност в търговията 

да си закупи ИКТ решение по т. 9 от списъка?  

- Ако да - как ще се докажат минималните функционалности по 

отношение „Управление на складовите наличности (запаси от 

материални ресурси, незавършено производство и готова 

продукция)“? Дружество с търговска дейност няма запаси от 

материални ресурси или незавършено производство или готова 

продукция. 

 

Лек ден! 

запитването Ви, услугата/решението за „Въвеждане на модул/система за управление 

на складовото стопанство (WMS)” следва да осигурява функционалност за 

управление на складовите наличности, като посочените в скоби „запаси от 

материални ресурси, незавършено производство и готова продукция” са уточняващи 

към основната функционалност (за управление на складовите наличности), която 

следва да е въведена. В случай че във връзка с посочената в запитването Ви дейност, 

а именно „търговия на дребно с облекло”, предприятието поддържа складови 

наличности, то тяхното управление може да бъде осигурено посредством описаната 

функционалност.  

 

78.  25.10.2022 г. Здравейте! 

По процедурата имаме следния въпрос: 

Предприятие планира да инвестира в корпоративен уеб-сайт и 

реклама в социални медии. 

Хостингът на разработените продукти ще се позиционира на 

сървъри извън България, но достъпът до продуктите ще е 

видим от всяко възможно място в България и чужбина. Питаме 

се как да определим мястото на изпълнение на проекта. 

 

Поздрави. 

Моля, запознаете се с разяснението по Въпрос № 54. 

 

79.  25.10.2022 г. Здравейте, въпроса ми е свързан относно задълженията, които е 

допустимо да има дружеството, за да бъде одобрено. Нашето 

дружество има задължения за местни данъци и осигуровки в 

размер на 48 000 лв., и имаме образувано публично 

изпълнително дело от НАП, но няма наложен запор и няма 

искане за обезпечение. Нетните ни приходи за 2021 г. са в 

размер на 490 000 лв. Възможно ли е да кандидатстваме или 

сме недопустим кандидат?  

 

Предварително Ви благодаря! 

 

Съгласно чл. 6 от ПМС № 114/2022 г. за определяне на детайлни правила за 

предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и 

устойчивост, потенциалните кандидати не могат да участват в настоящата 

процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни 

получатели и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че: „имат публични 

задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни 

осигурителни вноски и други вноски за бюджета) и т. 7 (по влезли в сила 

наказателни постановления) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и 

лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и 

на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, 

доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, и не е допуснато разсрочване, 

отсрочване и обезпечение на задълженията, или размерът на неплатените дължими 

данъци или социалноосигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

годишния общ оборот от икономическата им дейност за последната приключена 

финансова година, или е повече от 50 000 лева”. Посоченото е указано в т. 11.2 от 

Условията за кандидатстване по процедурата. В случай че размерът на неплатените 

дължими данъци или социалноосигурителни вноски от страна на предприятието не 

надвишава 1 на сто от сумата на годишния общ оборот от икономическата дейност 

за последната приключена финансова година, или е не повече от 50 000 лева, то е 

допустим кандидат по процедурата. 

В допълнение, както е посочено в т. 24.2 от Условията за кандидатстване с цел 

удостоверяване на съответствието на кандидатите с изискванията на чл. 6 от ПМС 

№ 114/2022 г., Структурата за наблюдение и докладване ще извършва служебни 

проверки по отношение на следните документи: „3. Удостоверение от Националната 

агенция за приходите за липса на задължения на кандидата и 4. Удостоверение за 

липса на задължения към общината по седалището на СНД (Столична община) и по 

седалище на кандидата. Кандидат, чиито задължения (общо от удостоверенията по 

т. 3 и т. 4) са повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година, но под 50 000 лв., имат право да представят 

доказателства, че са предприели мерки, които гарантират тяхната надеждност. За 

тази цел кандидатът може да представи документ за извършено плащане 

(включително и ново удостоверение) в посочения размер или споразумение, или 

друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните 

са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план 

и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения. 

80.  25.10.2022 г. Здравейте, 

Имаме следния случай: 

Търговско дружество ЕООД, чийто едноличен собственик е 

сдружение, създадено по ЗЮЛНЦ, иска да кандидатства по 

горната процедура. В раздела за Данни за кандидата следва да 

се запише Собствено име на лицето, собственик на 

организацията, Фамилия на лицето, собственик на 

организацията и Дата на раждане на лицето собственик. Без 

предоставяне на тези данни не е възможно да се продължи с 

попълване на формуляра. Какъв съвет бихте ни дали за 

разрешаване на този казус? 

Съгласно описаната в запитването Ви хипотеза, в секция 2 „Данни за кандидата” от 

Формуляра за кандидатстване, в поле „Данни за действителни собственици 

(Директива (ЕС) 2015/849, чл. 3, т. 6)” следва да се посочат данни за учредителите 

на сдружението, което е регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел и е едноличен собственик на предприятието съгласно посоченото в 

запитването. 

81.  25.10.2022 г. Здравейте,  

Имам следните въпроси по процедурата:  

1. В случай че претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г. е 

отрицателна стойност, то при изчисляването на претегления сбор от коефициентите 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

1) По показател „Претеглен коефициент на рентабилност на 

EBITDA“ за 2020 г. получаваме отрицателна стойност. В този 

случай, за да изчислим тежестта за 2020г. вземаме получената 

отрицателната стойност или нула? 

2) По настоящата процедура се предвижда кандидатстване за 

ИКТ решения от група I - т.3 Създаване на корпоративен 

уебсайт.  

Допустимо ли е по процедурата всички дейности по подбор на 

изпълнител, внедряването на уебсайта и тестването му да бъдат 

извършени след подаване на проектното предложение и преди 

сключване на договор за БФП (при евентуално одобрение на 

проекта), а издаването на фактурата и заплащането на услугата 

да бъде направено след евентуално сключване на договора за 

БФП? 

 

Лек ден! 

за трите години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.), се взема получената отрицателна 

стойност на коефициента за 2020 г.  

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

разяснението по Въпрос № 10, т. 4. 

 

 

82.  25.10.2022 г. Въпроси относно допустимост на разходи по точка 5. 

Маркетинг в социални медии (social media marketing), 

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

Дружеството ни развива дейност в туристическия бранш и 

бихме желали да популяризираме дейността си чрез създаване 

на визуално и текстово съдържание (видеоклипове), които 

съответно ще се публикуват чрез наш профил в Meta Platforms 

и ще се достъпват от потребители съответно от България и 

Румъния. Ще имаме фактури за изработка на видеоклипове и 

съответно фактури от Meta Platforms Ireland Limited за такси за 

излъчване на видеоклиповете  и достъпване от определен брой 

потребители от България и Румъния. Имаме следните въпроси: 

1. Във връзка с изискването допустимите предложения за 

изпълнение на инвестиции да се изпълняват само на 

територията на Република България, ще бъдат ли допустим 

разход по процедурата платените такси на Meta Platforms 

Ireland Limited за излъчване на видеоклиповете  и достъпване 

от определен брой потребители от Румъния? 

2. Допустимо ли е услугата по изработка на 

видеоклиповете, които ще се излъчват ежемесечно (12 месеца) 

Моля, запознаете се с разясненията по Въпрос № 63, т. 5 и Въпрос № 70, т. 5. 
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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

и таксите, който ще се заплатят за излъчване в Meta Platforms за 

12 месеца напред, да бъдат фактурирани и заплатени накуп 

еднократно в началото на периода и съответно към него 

момент да се подаде окончателен финансово – технически 

отчет и искане за окончателно плащане или трябва да 

предприемем това чак след като изтекат 12-те месеца? 

 

83.  25.10.2022 г. Здравейте,  

По настоящата процедура желаем да кандидатстваме за ИКТ 

решения от група II – т. 6 Въвеждане на система за управление 

на ресурсите (ERP система). В минималните изисквания като 

функционалност/модул е посочено „Управление на финансово-

счетоводните дейности на предприятието“. Към момента 

използваме услугите на външна счетоводна къща и не желаем 

да се откажем от тях. Също така не може да задължим 

външната счетоводна къща да използва закупената и внедрена 

от нас ERP система.  

В този случай допустимо ли е да се извършват само оперативни 

счетоводни дейности (изготвяне на фактури, въвеждане на 

информация от плащания и т.н.) по модул „Управление на 

финансово-счетоводните дейности на предприятието“ от ERP 

системата? Въведената информация от оперативната 

счетоводна дейност ще може да се прехвърля и представя на 

външната счетоводна къща за последващи счетоводни 

операции. 

 

Лек ден! 

Моля, запознаете се с разяснението по Въпрос № 39, т. 5.1. 

84.  25.10.2022 г. По настоящата процедура желаем да кандидатстваме за ИКТ 

решения от група I, т. 1 Създаване на онлайн магазин и т. 3 

Създаване на корпоративен уебсайт. Онлайн магазинът ще 

бъде част от корпоративния уеб сайт (например до сайта се 

достига на адрес www.primer.primer, a до онлайн магазина чрез 

меню (каквото е например За нас и Контакти) в сайта). 

Допустимо ли е участието ни по настоящата процедура 

включвайки и двата вида разходи от група I, имайки предвид, 

че част от минималните изисквания се препокриват? 

Посоченото в запитването Ви е допустимо при спазване на минималния 

обхват/функционалности за двете услуги/решения съгласно Списъка на 

допустимите ИКТ услуги и решения – Приложение 12 към Условията за 

кандидатстване. В конкретния случай, ангажимент на кандидата е да удостовери 

пред Структурата за наблюдение и докладване внедряването на двете отделни 

услуги/решения. 
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85.  25.10.2022 г. Здравейте, 

Фирмата ни има стар интернет сайт. Допустимо ли е: 

1. да се кандидатства за разработка на изцяло нов корпоративен 

интернет сайт (Група I, т. 3) с цел да бъде разработен нов, 

модерен, динамичен сайт? Старият ще бъде закрит като 

неизползваем.  

2. в случай, че не е възможно да се изработи нов сайт по 

процедурата, допустимо ли е да се кандидатства за обновяване 

на съществуващия интернет сайт - смяна на платформа, смяна 

на структура, визия, динамичност, начин на управление и т.н. ?  

Благодаря предварително за отговора. 

1. и 2. Моля, запознаете се с разяснението по Въпрос № 6. 

86.  25.10.2022 г. Здравейте!  

Във връзка с допустимите кандидати имам следния въпрос: 

- В допустимите критерии в Условията за кандидатстване е 

посочено, че допустими кандидати са търговци по смисъла на 

Търговския закон или Закона за кооперациите. В същото време 

в т.4 има условия да са реализирали нетни приходи от 

продажби за 2021 финансова година в зависимост от 

категорията на предприятието - кандидат. Условието по т.4 за 

нетни приходи от продажби важи ли за ЕООД? 

- Ние сме ЕООД - търговец с нетни приходи от продажби по-

малки от 41 000 лева за 2021г. Освен това нямаме назначен 

служител, освен собственика на дружеството, в качеството му 

на самоосигуряващо се лице - допустим кандидат ли сме по 

процедурата? 

Предприятията с правна форма „Еднолично дружество с ограничена отговорност” 

(ЕООД) са търговци по смисъла на Търговския закон и са допустими кандидати по 

процедурата. Изискването за минимален размер на реализираните нетни приходи от 

продажби за 2021 г. е приложимо за всички кандидати по процедурата, 

включително за тези с посочената правна форма (ЕООД). В случай че кандидатът е 

микропредприятие, той следва да е реализирал нетни приходи от продажби, равни 

на или надвишаващи 41 000 лв. за 2021 г. В допълнение, за всички кандидати по 

процедурата е приложимо и изискването съгласно т. 11.1 от Условията за 

кандидатстване, подт. 5), а именно: „Да имат средносписъчен брой на персонала за 

2021 г., който е ≥ 1 заето лице”.  В случай, че посочените изисквания не са 

изпълнени, предприятието не е допустим кандидат по процедурата. В допълнение, 

моля, запознаете се с разяснението по Въпрос № 5, т. 1. 

87.  25.10.2022 г. 1. Във връзка с предстоящо кандидатстване по процедурата и 

след разглеждането на приложената документация и насоки за 

кандидатстване, бихме искали да ни дадете допълнителни 

разяснения за услугата "Регистрация на търговска марка в 

България и/или ЕС за създадения онлайн магазин/корпоративен 

уеб сайт" - какви дейности са допустими за финансиране, 

относно услугата? Допустим разход ли е държавната такса за 

регистрация в Патентно ведомство? 

2. Допустима ли е за кандидатстване фирма, която с 

регистрация от преди 31.12.2019г., но е сменила кода на 

икономическата си дейност преди месец? 

1. Моля, запознаете се с разяснението по Въпрос № 45. В допълнение, следва да 

имате предвид, че посочените в запитването Ви разходи за „държавната такса за 

регистрация в Патентно ведомство“ на търговска марка са допустими в рамките на 

определената пределна (максимална) цена на услугата за „Регистрация на търговска 

марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин“ (т. 2 от 

Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ - Приложение 12) и 

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

за създадения корпоративен уебсайт“ (т. 4 от Приложение 12). В допълнение 

обръщаме внимание, че съгласно т. 13.1 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 
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 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 корпоративен уебсайт“ са недопустими по процедурата. Задължителен 

краен резултат от изпълнението на разглежданите дейности е: 

- при регистрация на търговска марка в България, същата следва да е вписана в 

Официалния бюлетин на Патентно ведомство на Република България; 

- при регистрация на търговска марка в Европейския съюз, същата следва да е 

вписана в регистъра на Службата на Европейския съюз за интелектуална 

собственост. 

Ако в срока на изпълнение на проекта приложимият краен резултат не бъде 

постигнат, извършените разходи за регистрация на търговска марка за създадения 

онлайн магазин и/или корпоративен уебсайт няма да бъдат признати. 

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

кандидатстване, по процедурата са допустими кандидати, които са заявили 

подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на 

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

кандидатстване). Във връзка с информацията, изложена в запитването Ви, следва да 

имате предвид че 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 

ще бъде прилагано в процеса на оценка по отношение на всички кандидати, които 

следва да 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, посочени в 
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Условията за кандидатстване по процедурата. При описаната в запитването Ви 

хипотеза следва да имате предвид, че горепосоченото изискване, а именно 

кандидатите да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно 

КИД – 2008 въз основа на данни от НСИ за 2021 г. ще бъде проследявано и в 

процеса на изпълнение на инвестицията, която следва да бъде за същата 

икономическа дейност (т.е. основната икономическа дейност на предприятието въз 

основа на данни, предоставени от НСИ за 2021 г.). 

88.  26.10.2022 г. Здравейте, 

В списъка в т.17 Изграждане на система за управление на 

съхранението и споделянето на информация от посочените 

Допустими услуги и решения в областта на информационните 

и комуникационни технологии по процедура BG-RRP-3.005 

„Решения в областта на информационните и комуникационни 

технологии и киберсигурността в малките и средните 

предприятия”, са включени:  „хардуерни елементи, включени в 

минималния обхват“:  

• Виртуален сървър за съхранение и управление на 

информация и данни, или 

• Физически сървър за съхранение и управление на 

информация и данни. 

 

Въпрос: Задължително ли е закупуването на хардуерни 

елементи в обхвата на проекта, тъй като ние предвиждаме 

използването на системата като услуга и съхраняването на 

цялата информация и документи ще е на виртуални сървъри 

които се ползват като услуга?  

Поздрави 

 

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

система за управление на съхранението и споделянето на информация” съгласно 

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“. 

Възможността за ползване на „виртуален сървър за съхранение и управление на 

информация и данни” е включена/предвидена в минималния обхват на 

разглежданата услуга/решение именно във връзка с описаната в запитването Ви 

хипотеза, а именно „използването на системата като услуга и съхраняването на 

цялата информация и документи на виртуални сървъри, които се ползват като 

услуга”. 

 

89.  26.10.2022 г. Уважаеми Дами и Господа, 

 

Моля да разясните: 

Допустимо ли е по процедурата микропредприятие, което 

преди 10 дни е сменило седалището си от селски район с 

такова извън селски район, но дейностите ще бъдат 

осъществени в селски район! 

 

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

съответствието с изискването относно това дали седалището на предприятието - 

кандидата е на територията на селски район (съгласно Списъка на общините в 

обхвата на селските райони на Република България - Приложение 9 към Условията 

за кандидатстване), ще бъде извършвана към датата на подаване на предложението 

за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура. 
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Лек ден! 

90.  26.10.2022 г. Здравейте, 

В условията за кандидатстване е отбелязано, че по тази 

процедура не могат да кандидатстват свързани лица със сходна 

дейност. Как да се тълкува това? Може ли да кандидатстват 

свързани лица с различни кодове за дейност КИД 2008? 

Моля, запознайте се с разяснението по Въпрос № 27, т. 2. 

 

91.  26.10.2022 г. Моля за уточнение относно : "Претеглен коефициент на 

рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г." 

Как се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за 

трите години - с каква тежест по години 2 проценти /примерно 

20% за 2019, 30% за 2020 и 50% за 2021/ или имат равна тежест 

/сбора от коефициентите от съответните години разделени на 3 

(равна тежест). 

Благодаря 

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

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

качество „Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 

2021 г.” се изчислява по следния начин: „Коефициент на рентабилност на EBITDA 

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

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

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

амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи” (код 

10410)] делено на ОПР за съответната година, ред „Нетни приходи от продажби” 

(код 15100). Коефициентът се изчислява в проценти.  

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA за трите финансови години 

(2019 г., 2020 г. и 2021 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за 

всяка една от трите години поотделно, взети със следната относителна тежест по 

години: 2019 г. - 50%, 2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%”. 

В съответствие с посоченото, коефициентите за всяка една от трите години 

поотделно, се вземат със следната относителна тежест по години: 2019 г. - 50%, 

2020 г. – 20% и 2021 г. – 30%. Изчислението не включва определяне на „сбора от 

коефициентите от съответните години, разделени на 3 (равна тежест)”, както е 

посочено в запитването Ви. 

    

    

 


