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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 07.11.2022 г. 

92. 27.10.2022 г. 1. Допустими ли са за включване услуги от различните групи 

дейности съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения 

в областта на ИКТ “(Приложение 12)? Може ли едно проектно 

предложение да включва няколко дейности от няколко 

различни групи? 

2. Във връзка със задължителното изискване за предоставяне на 

обучение, какви доказателствени материали са необходими за 

тази дейност – напр. сертификати, списък на обучените 

служители, снимков материал? 

3. Предвид, че голяма част от решенията се предлагат под 

формата на subscription (абонамент), какъв вид протокол за 

въвеждане/доклад/лиценз/технически паспорт/друг документ 

следва да представим? Достатъчно ли е разпечатка на 

условията за ползване на продукта и извлечение за платен 

достъп до него? 

4. За да се гарантира поддръжката на услугите най-малко 1 

(една) година от окончателното плащане, възможно ли е да 

закупим subscription (абонамент) за 2 годишен период или това 

ще се счита за недопустим разход? 

5. Допустимо ли е цялостно обновление на съществуващ 

корпоративен уеб сайт и редизайн? 

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

предложенията за изпълнение на инвестиции по процедурата могат да включват една 

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

решения в областта на ИКТ” (Приложение 12). В допълнение, предложенията могат да 

включват услуги/решения и от трите групи съгласно Списъка, при съобразяване с 

пределната (максимална) стойност на разходите за отделните услуги/решения, 

посочена в Приложение 13 „Заявени услуги и 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. Съгласно т. 13.1 от Условията за кандидатстване, задължителен елемент на всички 

ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на 

предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения от страна на избрания 

изпълнител на съответната услуга/решение, с изключение на услугите за „Регистрация 

на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн 

магазин“ (т. 2 от Приложение 12) и „Регистрация на търговска марка в България и/или в 

Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт“ (т. 4 от Приложение 12). За 

удостоверяване на проведените обучения, по процедурата не е налице изискване за 

издаване на сертификати на участниците, като приложими доказателствени документи 

са списъци на обучените служители, както и снимков материал.  

3. В случай на ползване на услуга/решение съгласно „Списъка на допустимите услуги и 

решения в областта на ИКТ” (Приложение 12) под формата на абонамент, както е 

посочено в запитването Ви, крайният резултат следва да бъде удостоверен посредством 

представянето на протокол за въвеждане заедно с приложимите разходооправдателни 

документи, издадени на крайния получател.  

4. Съгласно т. 14.3 „Недопустими разходи” от Условията за кандидатстване, 

недопустими по процедурата са разходи за дейности, извършени след изтичане на 

крайния срок за изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на 

инвестиция. В тази връзка, разходите за абонамент във връзка с услугите/решенията 
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получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

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

12) са допустими за периода от датата на сключване на договора за абонамент до 

крайната дата на договора за финансиране, сключен между Структурата за наблюдение 

и докладване и крайния получател (при спазване на всички останали условия за 

допустимост на разходите по настоящата процедура). Посоченото не отменя 

ангажимента на крайните получатели, посочен в т. 13.1 „Допустими дейности” от 

Условията за кандидатстване, 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”. Посоченият в запитването Ви 

абонамент за двугодишен период би се счел за изпълнение на ангажимента за ползване 

на услугата през периода, обхващащ най-малко една година от окончателното плащане, 

въпреки че разходите са допустими за възстановяване само за горепосочения период – 

т.е. от датата на сключване на договора за абонамент до крайната дата на договора за 

финансиране между СНД и крайния получател. 

5. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 6. 

93. 27.10.2022 г. Здравейте, 

Бих искала да попитам: 

1/ Съгласно условията „кандидатите трябва да изберат една или 

повече от услугите/решенията в Приложение 13 „Заявени 

услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и 

решения в областта на ИКТ“, в което са посочени допустимите 

пределни (максимални) цени за всяка услуга/решение, 

определени от СНД въз основа на предварително извършено 

пазарно проучване." В същото приложение откриваме 

информация единствено за пределната стойност за Маркетинг в 

социални медии (social media marketing), включително 

управление на PPC (pay-per-click) реклама. Моля за насоки 

1. Информация за пределните (максимални) цени на допустимите по процедурата 

услуги/решения се съдържа в Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно 

Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ”, в което кандидатите 

трябва да посочат (изберат) услугите/решенията, включени в предложенията. В работен 

лист „Инструкция за попълване” на самото Приложение 13 се съдържат подробни 

указания за начина на попълването му. В колона 2 „Избор на ИКТ услуга/решение” от 

Приложение 13 кандидатите следва да изберат (да щракнат) квадратчето срещу 

желаната услуга/решение, посочена/о в колона 1. След избор на съответната 

услуга/решение, в колона 5 се визуализира пределната й (максимална) цена в лв., без 

ДДС, определена от Структурата за наблюдение и докладване в резултат на проведено 

предварително пазарно проучване. В колона 6 „Заявена от кандидата цена за ИКТ 

услуга/решение (лв. без ДДС)” срещу всяка от избраните услуги/решения кандидатите 
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къде може да открием информация за останалите услуги от 

списъка, с определените цени от СНД.  

2. Не откриваме информация/ изисквания и за следното: 

2.1. / Има ли определени доставчици на услугите или всеки 

кандидат е свободен да работи с фирма-доставчик, избран от 

него? 

2.2./ Необходими ли са оферти? Допустимо ли се прилагат 

такива за засилване на обосновката? 

3. За следния казус: фирма А е получила ваучер по схема 

„Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни 

и комуникационни технологии“ за услуги за маркетинг.  Фирма 

А (юридическото лице) е съдружник във фирма Б. Фирма Б 

отговаря ли на условието за участие, поради получения ваучер 

от фирма А? Фирма Б може ли да кандидатства за 

маркетингови услуги? 

Благодаря предварително за разясненията и отделеното време. 

Поздрави. 

следва да посочат цена за услугата/решението, която не трябва да надвишава 

пределната цена, визуализирана в колона 5. 

2 – 2.1 и 2.2 Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 48, т. 2. 

3. Съгласно информацията, изложена в запитването Ви не е налице ограничение 

предприятие Б да участва с предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата, 

в случай че отговаря на всички критерии за допустимост на кандидатите, посочени в т. 

11 „Допустими кандидати” от Условията за кандидатстване и доколкото предприятие Б 

не е получило ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за 

предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (съгласно 

изложеното в запитването). 

94. 27.10.2022 г. Здравейте! 

 

Допустима ли е за кандидатстване фирма, която има сайт и 

регистриран вече домейн, но иска да кандидатства за 

изграждане на нов сайт, с добавени функционалности и 

повишена сигурност или за добавяне към него на електронен 

магазин? 

 

Благодаря Ви предварително! 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 6 и Въпрос № 10, т. 2. В допълнение 

следва да имате предвид, че съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в 

областта на ИКТ” (Приложение 12) по процедурата е допустима услуга/решение за 

„Създаване на онлайн магазин” при спазване на минималния обхват/функционалности, 

посочени в Приложение 12. 

 

95. 27.10.2022 г. Здравейте, 

В Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, 

платформи, уебсайтове и мобилни приложения от Приложение 

12 към Условията за кандидатстване са посочени: 

1. Създаване на онлайн магазин 

3. Създаване на корпоративен уебсайт 

1. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 6 и Въпрос № 10, т. 2. 

2. По процедурата не е налице ограничение за включване на услуга/решение за 

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

PPC (pay-per-click) реклама” в предложенията за изпълнение на инвестиции, в случай 

че предприятието-кандидат има „съществуваща бизнес страница/профил в дадена 
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5. Маркетинг в социални медии 

Тъй като редица бизнеси вече съществуват в социалните медии 

и/или имат някакви нискокачествени уебсайтове, моля да 

разясните как ще се прилага принципът за недопустимост на 

"дейности, чието изпълнение е стартирало  преди подаване на 

предложението за изпълнение на инвестиция", ако дадено 

предприятие кандидатства например за: 

1. разработване на нов уебсайт с всички функционалности по 

Приложение 12 при съществуващ домейн; 

2. Маркетинг в социални медии при съществуваща бизнес 

страница/профил в дадена медия (Facebook, LinkedIn, 

Instagram). 

 

Моля да вземете предвид при отговора си, че е възможно 

такива да съществуват, но да не изпълняват функциите си 

адекватно, или приносът им за цифровизация на предприятието 

да е пренебрежим, и/или да представляват слабост по 

отношение на киберсигурността му. 

 

Благодаря предварително. 

медия”, както е посочено в запитването Ви. 

 

96. 27.10.2022 г. Здравейте, допустими ли са дружества с предмет на дейност 

търговия на едро и дребно с горива/доставчици на едро и 

бензиностанции/. 

Благодаря. 

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

 

97. 27.10.2022 г. Здравейте, относно процедура чрез подбор BG-RRP-3.005 

„Решения в областта на информационните и комуникационни 

технологии и киберсигурността в малките и средните 

предприятия, моля за следните разяснения: 

1. в приложение 21 /декларация за банкова сметка / от 

документите в условията за изпълнение на проекта, текста 

„Декларирам, че посочената сметка във Финансовата 

идентификационна форма, приложена към искането за 

авансовото плащане, е с цел ползване единствено за целите на 

проекта”, следва ли да се тълкува, че кандидатите трябва да си 

открият нова банкова сметка, само за целите на проекта или 

може да използват вече съществуваща, която да посочат във 

1. По процедурата е налице изискване за поддържане на отделна банкова сметка от 

страна на крайните получатели, която следва да се ползва единствено за целите на 

проекта, в случай, че крайният получател предвижда да заяви и да ползва авансово 

плащане по сключения договор за финансиране. Посоченото е указано в чл. 14, т. 14.3 

от Приложение 16 „Общи условия към договорите за финансиране по Програмата за 

икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост”, 

както следва: „В случаите, когато крайният получател не е бюджетно предприятие и 

избраната по договора схема на плащане включва авансово плащане, той се задължава 

да поддържа отделна банкова сметка или отделна партида към наличната му банкова 

сметка само за нуждите на проекта като гарантира, че генерираните лихви по нея могат 

да бъдат проследими и доказани, както и че информацията по банковата сметка ще 

позволи лесното идентифициране и проследяване на разходите до и в счетоводните му 



    

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 

 

5 
 

№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

финансовата идентификационна форма? 

2. приложение 19 - декларация за банкова гаранция, от 

документите в условията за изпълнение на проекта кандидатът 

или ЮЛ, избран за изпълнение на съответната ИКТ услуга 

следва да я предостави?  Застраховка за банкова гаранция , 

която е сключена  може ли да бъде еквивалент на същата?  

Благодаря предварително за предоставените разяснения. 

   

системи”. В допълнение, в чл. 15, т. 15.3 от Приложение 16 е посочено, че: „Размерът 

на безвъзмездната финансова помощ по договора е дължим до размера на одобрените 

допустими разходи по чл. 12 от настоящите Общи условия, като от тях се приспадне 

натрупаната лихва върху преведените авансови плащания”.  

Изискването за поддържане на отделна банкова сметка е с оглед удостоверяване от 

страна на Структурата за наблюдение и докладване, че сумата по него (авансовото 

плащане) е използвана единствено за целите на проекта и натрупаната лихва (ако е 

приложимо) е приспадната от искането за окончателно плащане по договора за 

финансиране. В допълнение уточняваме, че за целта не е необходимо откриване на нова 

банкова сметка в случай че предприятието – краен получател вече има съществуваща 

такава, която ще се ползва единствено за целите на проекта. 

 

2. Както е посочено в т. 2 от Условията за изпълнение по процедурата, при избрана 

схема за плащане съгласно Вариант 1 (авансово и окончателно плащане): „Крайните 

получатели по настоящата процедура 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. Условие за неговото извършване е предоставянето от 

страна на крайния получател на Банкова гаранция (Приложение 19), 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)”. Банковата гаранция за авансово плащане (Приложение 19) 

се издава на крайния получател от банка-гарант в полза на Министерство на 

иновациите и растежа в качеството му на Структура за наблюдение и докладване по 

Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и 

устойчивост. Застраховка за банкова гаранция не е приложим документ по настоящата 

процедура.  

 

98. 27.10.2022 г. Моля зя разяснения по процедурата! Подробна информация за процедурата 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. 

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

 

В допълнение, съгласно т. 22 „Краен срок за подаване на предложенията за изпълнение 

на инвестиция” от Условията за кандидатстване, кандидатите могат да задават 

допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване 

до 21 дни преди изтичането на крайния срок за кандидатстване (т.е. разяснения могат 

да бъдат искани до 28.11.2022 г., включително). Допълнителни въпроси могат да се 

задават единствено чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ чрез модул „Електронно 

кандидатстване”, в раздела на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на 

информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и 

средните предприятия“, секция „Разяснения по процедурата”: 

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

d36af135ceac).  

Отговорите на всички постъпили въпроси от потенциални кандидати се публикуват 

също в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ, както и на интернет страницата на МИР, в 

раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост”, секция „ИКТ решения и 

киберсигурност в МСП” (https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-

vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/) в 10-дневен срок от 

получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на крайния срок за 

кандидатстване. 

 

99. 27.10.2022 г. Здравейте,  

1) Ако юридическото лице е регистрирано в община на 

територията на селски район и е микро предприятие 

недопустим бенефициент ли е? Или трябва и дейностите, които 

е включило да се изпълняват в територията на селска община 

за да е недопустимо? 

2) Допустим бенефициент ли е юридическото лице с 

икономическа дейност в сферата на 

ресторантьорството/хотелиерството/търговия на дрехи, което: 

1. Е регистрирано в община на територията на селски район 

2. И е микро предприятие   

3. Но е заявило за подпомагане дейности ( в конкретния случай 

корпоративен интернет уебсайт, онлайн магазин), по 

предложението за изпълнение на инвестиция, която ще се 

осъществяват НЕ САМО в община на територията на селските 

1., 2. и 3. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 24. 

4. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 2 и Въпрос № 10, т. 2. 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoQA/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoQA/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac
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/
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райони в Република България , а в рамките на цялата страна и 

извън нея? 

3) Допустим бенефициент ли е юридическото лице, което: 

1. Е регистрирано в община на територията на селски район 

2. И е микро предприятие   

3. Има физически магазин както в селски район, така и извън 

него, съответно заявените за подпомагане дейности ще се 

осъществяват и там (но не само)? 

4) Ако юридическото лице има онлайн магазин, но иска да 

създаде нов по предложението, допустимо ли е да го създаде 

(изпълнявайки всички минимални изисквания)? 

100. 27.10.2022 г. 
Здравейте, 

1. В случай, че след подаване на проектното предложение 

кандидата получи помощ de minimis по процедура 3.004 

„Технологична модернизация” (не касаеща въвеждане на ERP 

система), по която финансирането е 50/50 % (БФП/СФ), то 

същият трябва да подаде нова декларация за получени 

минимални помощи. Ако приемем, че общата сума по проекта 

(„Технологична модернизация”) е 1000 лв. (т.е. 500 лв. 

безвъзмездна финансова помощ и 500 лв. собствено 

финансиране), то коя сума се декларира в новата декларация за 

получени минимални помощи от кандидата? 

2. По настоящата процедура 3.005 - в случай, че кандидата е 

определил ДДС като недопустим разход при определяне на 

бюджета на проекта, това означава, че след като той е избрал 

ИКТ услугите и е определил бюджет в максимален за 

програмата размер, при попълването на частта "Бюджет" в 

декларацията той трябва да посочи 20 000 лв. (която сума 

включва ДДС). Означава ли това, че в Приложение 13 трябва 

да се посочи сумата от 16 666,66 лв.? Възможно ли е залагане 

на стойност 20 000 лв. в Приложение 13, респективно какво 

трябва да се впише в такъв случай в частта "Бюджет" на 

декларацията? 

3. При положение, че представянето на 2 съпоставими оферти 

1. Както е посочено в запитването Ви и съгласно т. 21 „Списък на документите, които 

се подават на етап кандидатстване” от Условията за кандидатстване, в случай че след 

подаване на предложението за изпълнение на инвестиция настъпи промяна по 

отношение на получената минимална помощ, кандидатът следва да уведоми писмено 

Структурата за наблюдение и докладване и да представи нова Декларация при 

кандидатстване (Приложение 2), с попълнени актуални данни в Раздел 4.А „Декларация 

за минимална помощ” и Раздел 4.Б „Данни за получена минимална помощ” от 

декларацията, в срок от 5 (пет) работни дни чрез модул „Комуникация с УО” в ИСМ-

ИСУН 2020, раздел НПВУ. Съгласно примера, посочен в запитването Ви, в таблицата 

по т. IV „Получена минимална помощ” от Раздел 4.Б следва да декларирате получената 

помощ „de minimis” в размер на 500 лв., съответстваща на стойността на 

безвъзмездното финансиране по сключен договор за изпълнение на инвестиция по 

процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация”. 

В допълнение следва да имате предвид, че в таблицата по т. IV „Получена минимална 

помощ” от Раздел 4.Б следва да бъдат декларирани данни за получената минимална 

помощ за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата бюджетна 

година) от предприятието-кандидат и: 

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

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

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

предприятията,  образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието - кандидат, 
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се изисква на етап изпълнение на проекта, а не на етап 

кандидатстване, приемливо ли е офертите да се поискат от 

доставчиците на услуги след подаване на проектното 

предложение? 

Благодаря! 

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

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

които са се възползвали от помощ „de minimis”, получена преди разделяне или 

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

2. Както е посочено в т. 14.1 „Условия за допустимост на разходите” от Условията за 

кандидатстване по процедурата, раздел „Бюджет” във Формуляра за кандидатстване 

трябва да отразява допустимите разходи, които са свързани с изпълнението на 

предложението за изпълнение на инвестиция. По настоящата процедура не са 

допустими разходите за възстановим ДДС във връзка с изпълнението на 

предложенията за изпълнение на инвестиции. Относно третирането на ДДС 

кандидатите следва да се запознаят с чл. 186, параграф 4, буква в) от Финансовия 

регламент 1046/2018. В допълнение, пределните (максимални) стойности за отделните 

услуги/решения, посочени в  Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно 

Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ”, не включват ДДС. При 

хипотезата, описана в запитването Ви и в случай, че ДДС е възстановим и следователно 

недопустим разход по процедурата, то както в Приложение 13, така и в раздел 

„Бюджет” от Формуляра за кандидатстване следва да бъдат заложени разходи за 

избраните услуги/решения, които не включват ДДС. В раздел „Бюджет” от Формуляра 

за кандидатстване, бюджетен ред „Обща стойност на разходите съгласно Приложение 

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

областта на ИКТ” кандидатите трябва да посочат общата стойност на всички 

услуги/решения, включени в предложението за изпълнение на инвестиция и посочени в 

Приложение  13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите ИКТ 

услуги и решения“ (т. 14.2 от Условията за кандидатстване).  

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

разясненията по Въпрос № 5, т. 4. 

101. 27.10.2022 г. 
В рамките на ИКТ решение/услуга „Създаване на корпоративен 

уебсайт”, допустимо ли е мигриране/прехвърляне на 

съществуващ фирмен сайт от една онлайн платформа (Joomla) 

към друга (българска платформа Cloodcart, която е с повече 

функционалности), като съществуващият домейн на сайта се 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 6 и Въпрос № 10, т. 2. 
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запази? Или в рамките на цитираното ИКТ решение/услуга е 

допустимо единствено изграждане на нов корпоративен сайт, с 

нов/друг адрес (домейн)? 

102. 27.10.2022 г. 
В т. 7 от Формуляра за кандидатстване следва да се представи 

информация относно необходимостта от получаване на 

подкрепа по настоящата процедура за услугите/ решенията в 

областта на ИКТ, включени в Приложение 13. 

Може ли да дадете разяснение каква обосновка очаквате да се 

даде по тази точка:  

1. Защо предприятието има необходимост от финансовата 

помощ? или 

2. Защо предприятието има необходимост от заявените ИКТ 

решения и как те ще подпомогнат основната дейност на 

компанията? 

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

процедурата: „в раздел „Допълнителна информация, необходима за оценка на 

проектното предложение” от Формуляра за кандидатстване, кандидатите следва 

задължително да представят информация относно необходимостта от получаване на 

подкрепа за услугите/решенията в областта на ИКТ, включени в предложението за 

изпълнение на инвестиция”. В този смисъл, в посочения раздел от Формуляра за 

кандидатстване, кандидатите следва да представят информация относно 

необходимостта от получаване на финансова подкрепа по процедурата от гледна точка 

на нуждите на предприятието за ползване на заявените ИКТ услуги/решения, включени 

в предложенията за изпълнение на инвестиции. В допълнение, кандидатите следва да 

имат предвид, че при липса на съответната информация относно необходимостта от 

получаване на подкрепа за услугите/решенията в областта на ИКТ, проектното 

предложение може да бъде отхвърлено. 

103. 27.10.2022 г. 
Здравейте, във връзка с програма „Решения в областта на 

информационните и комуникационни технологии и 

киберсигурността в малките и средните предприятия” и като 

фирма доставчик на съответната услуга, ще помолим за 

разяснение. Въпроса ни е какви са критериите за оценяване и 

финансиране на фирма, има ли конкретен алгоритъм за сбор от 

точки, както и калкулатор, който може да се ползва за да се 

направи бърза и адекватна оценка за възможността за 

одобрение. 

Редът за оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции е описан в т. 18 от 

Условията за кандидатстване. Оценката на всички предложения за изпълнение на 

инвестиции, подадени в срок, ще бъде извършена в съответствие с критериите за 

административна допустимост и оценка на качеството, посочени в Критериите и 

методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции – Приложение 4 

към Условията за кандидатстване. Доколкото в Приложение 4 се съдържа както скалата 

за присъждане на точки по критериите за оценка на качеството, така и източниците за 

проверка по отделните критерии, то всички потенциални кандидати имат възможност 

предварително да извършат оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции. 

Обръщаме внимание, че в Приложение 4 се съдържат критериите за оценка на 

предложенията за изпълнение на инвестиции, подадени от предприятията-кандидати по 

процедурата. Подробна информация относно избора на изпълнители (доставчици) на 

дейности по инвестициите се съдържа в т. 1.2 „Правила за възлагане на дейности по 

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

104. 27.10.2022 г. 
Здравейте, 

Документацията по процедурата не съдържа информация след 

подаването на окончателен финансов отчет в какъв срок СНД 

се произнася и се извършва плащането към бенефициента. 

Може ли да уточните този срок? 

Подробна информация относно финансовото изпълнение, включително сроковете за 

извършване на плащанията към крайните получатели във връзка с изпълнението на 

инвестициите са представени в Условията за изпълнение по процедурата. Съгласно т. 2 

от същите, по настоящата процедура са предвидени 2 (два) варианта за плащане: 

Вариант 1 (авансово и окончателно плащане) или Вариант 2 (само окончателно 
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Въпрос Разяснения от СНД 

С уважение. 
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. Окончателно плащане се извършва в срок от 60 

(шестдесет) календарни дни от датата на постъпване на искането за плащане в ИСМ-

ИСУН 2020, раздел НПВУ. В случай че Структурата за наблюдение и докладване 

получи информация, която поставя под съмнение допустимостта на разход в заявка за 

плащане, той може да постанови спиране на срока за плащане, за да се провери, 

включително чрез проверки на място, дали разходът е допустим. Оставащият срок за 

плащане започва да тече от датата, на която са получени поисканата информация или 

преработените документи, или от датата, на която е извършена необходимата 

допълнителна проверка, включително проверките на място.  

105. 27.10.2022 г. 
Здравейте, 

Във връзка с изчисляването на коефициент на рентабилност 

EBITDA, имаме следния въпрос: Кои кодове от ОТЧЕТ ЗА 

ДОХОДИТЕ (по формата на НСИ) да се вземат предвид при 

изчисляването на EBITDA, тъй като представляваното от нас 

дружество е финансова институция и във финансовите отчети 

представени към НСИ кодовете са различни, а именно: 

- Дружеството има приходи в следните кодове в отчета си: 

69512, 69514, 69515,69510;  

- Дружеството има разходи в следните кодове в отчета си: 

69110, 69120; 

- Данъци в следните кодове в отчета си: 69411, 69412; 

- И начислени амортизации в следния код: 69123. 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 11. 
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С уважение, 

106. 27.10.2022 г. 
Здравейте, 

Счита ли се за нередност, ако кандидатът, краен получател, 

сключи договор за изпълнение с физическо лице, с което е в 

съпружески отношения, при условие, че всички други 

изисквания по програмата са изпълнени? 

Изискванията по отношение на избора на изпълнители на дейности по процедурата са 

описани в Условията за изпълнение, като съгласно т. 1.2 „Правила за възлагане на 

дейности по инвестиции от крайни получатели” от същите: „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. Във връзка с изпълнението на договора за 

финансиране, крайният получател няма право да предявява разходи по сключени 

договори с лица, с които е свързан по смисъла на § 1. от Допълнителните разпоредби на 

Търговския закон и/или са обект на конфликт на интереси”. 

Хипотезите, изброени в § 1. от Допълнителните разпоредби на Търговския закон 

включват ал. 1: „Свързани лица” са и 1. съпрузите, роднините по права линия - без 

ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по 

сватовство - до трета степен включително”.  

В допълнение, съгласно чл. 61 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046, както и по 

смисъла на Законa за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и 

обективно упражняване на функциите по договора на което и да е лице е опорочено по 

причини, свързани със семейния и емоционалния живот, политическа или национална 
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Въпрос Разяснения от СНД 

принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг пряк или косвен личен 

интерес.  

 

107. 27.10.2022 г. 
Възможно ли е да се кандидатства за финансиране за създаване 

на нов онлайн магазин покриващ всички минимални 

функционалности изброени във Приложение №12, 

включително изцяло нов домейн, при положение че кандидатът 

вече има съществуващ онлайн магазин, който обаче по една 

или друга причина не удовлетворява нуждите на бизнеса му? 

Допустимо ли е  да се създадат препратки (т.нар. ,,редиректи”) 

от старият домейн  към новия? 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 2 и Въпрос № 10, т. 2. В допълнение, 

посоченото в запитването Ви създаване на „препратки” към новосъздадения онлайн 

магазин е допустимо. 

 

108. 27.10.2022 г. 
Здравейте, 

Въпросът ни е следният: Производствено предприятие, което 

към настоящия момент е със статут „микропредприятие” в 

селски район, но последната отчетена година - 2021 г., е в 

категория "малко" и категорично ще бъде в същата категория 

(малко) и през 2022 г., може ли да кандидатства по процедурата 

предвид факта, че евентуален ДБФП ще се сключва най-рано 

през 2023 г. и към момента на сключване на договора, ще има 

две поредни години със статут на малко предприятие? 

Благодаря предварително! 

Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 24. В допълнение, следва да имате 

предвид указаното в т. 24.2 от Условията за кандидатстване по процедурата, а именно, 

че преди сключване на договор за финансиране с крайните получатели, Структурата за 

наблюдение и докладване ще извършва документална проверка на категорията на 

предприятието (микро, малко или средно предприятие) както към датата на 

кандидатстване, така и към датата на сключване на договора. В случай, че при 

посочената проверка се установи, че кандидатът е микропредприятие по смисъла на чл. 

3-4 от Закона за малките и средните предприятия, и едновременно с това са изпълнени 

условията предприятието да има седалище или клон със седалище на територията на 

селски район и да е заявило за подпомагане дейности по предложението за изпълнение 

на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони 

в Република България съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони 

(Приложение 9), ще бъде издавано Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездно 

финансиране на съответния кандидат. 

109. 28.10.2022 г. 
Уважаеми г-жо/ г-не, 

Във връзка с кандидатстването по процедурата „Решения в 

областта на информационните и комуникационни технологии и 

киберсигурността в МСП”, имам следните два въпроса: 

1. Допустим ли е разходът за консултантски услуги от фирми, 

предлагащи подготвяне и подаване на проектни предложения? 

2. Допустим разход ли е закупуване на лиценз за софтуер, 

1. По процедурата не са допустими разходи за консултантски услуги за подготовка на 

предложения за изпълнение на инвестиции. Следва да имате предвид, че допустимите 

разходи по настоящата процедура са изчерпателно изброени в т. 14.2 „Допустими 

разходи” от Условията за кандидатстване. 

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

процедурата са допустими разходите за услуги и решения съгласно „Списъка на 

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

кандидатстване). В Приложение 12 се съдържа изчерпателен списък на всички 

допустими по процедурата услуги и решения в областта на ИКТ, включително техния 
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специализиран за юридически дейности, който ще се използва 

за цялостен мениджмънт на обслужването на клиентите 

(CRM)- в т.ч. следене на сроковете и прогреса на дела, 

отчитане на отработеното време и калкулиране с цел 

фактуриране, цялостно архивиране на документи и 

допълнителна информация, необходима за работния процес, 

планиране и отчитане на срещи и др.  

Тъй като по - голяма част от тези програми се предлагат на база 

абонаментен план (месечна такса за брой служители), по какъв 

начин бихме могли да отчетем такъв тип разход? В случай, че 

това отчитане не е допустим разход, да изберем ли вариант за 

еднократно закупуване на софтуерен продукт? 

Благодаря предварително! 

минимален обхват/функционалности. В случай че описаният в запитването Ви 

„софтуер, специализиран за юридически дейности, който ще се използва за цялостен 

мениджмънт на обслужването на клиентите (CRM)” съответства на минималния 

обхват/функционалностите на услугата/решението по т. 7 от Списъка, а именно 

„Въвеждане на система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM 

система)”, то разходите за посочената CRM система са допустими по процедурата.  

Разходите за абонамент във връзка с услугата/решението за „Въвеждане на система за 

управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)”, в случай че са спазени 

всички останали условия за допустимост на разходите по настоящата процедура, са 

допустими за периода от датата на сключване на договора за абонамент до крайната 

дата на договора за финансиране, сключен между Структурата за наблюдение и 

докладване и крайния получател. Разходите за абонамент представляват в общия 

случай разходи за външни услуги, които следва да бъдат осчетоводени съгласно 

счетоводните стандарти, прилагани от предприятието – краен получател и отчетени 

към Структурата за наблюдение и докладване чрез представяне на приложимите 

разходооправдателни документи. Подробни указания относно техническото и 

финансово изпълнение, включително отчитането на разходите за изпълнение на 

инвестициите са представени в Условията за изпълнение по процедурата.  

110. 28.10.2022 г. 
Здравейте, 

Във връзка с дейността по регистрация на търговска марка, 

задължително ли е при финален отчет да се представи 

удостоверение за регистрирана търговска марка? Хипотеза: в 

случай на забава от страна на съответната институция за 

регистрация (в някои случаи процесът по регистрация 

надвишава 8-9 месеца), но при входирано Заявление за 

регистрация с платени съответните такси, как следва да 

отчитаме тази дейност или няма да се счита за извършена и 

следователно съответните разходи няма да бъдат признати?  

Благодарим! 

В случай че предложенията за изпълнение на инвестиции включват услуга 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/или услугата за „Регистрация на търговска марка в България и/или 

в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт” (т. 4 от Приложение 12), то 

кандидатите следва да имат предвид, че задължителен краен резултат от изпълнението 

на посочените 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. Посоченото е указано в т. 13.1 

„Допустими дейности” от Условията за кандидатстване по процедурата. 

В допълнение обръщаме внимание, че дейностите за регистрация на търговска марка в 
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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 Приложение 

12) и респективно създаване на корпоративен уебсайт (т. 3 от Приложение 12): 

- 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 Приложение 12);  

-  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 Приложение 12). 

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. 

 

111. 28.10.2022 г. 
Здравейте! 

1. Може ли да се закупуват мобилни приложения към 

съществуващо ERP? ( Например: Мобилно приложение към 

CRM системата за извършване на мобилни продажби? 

2. Може ли да се кандидатства за софтуерна разработка към  

съществуващо ERP, която е разработена в съответствие с 

нуждите на предприятието? 

3. Когато става въпрос за  ERP/ CRM обслужване за микро 

предприятие с работни от 1 до 2 места, може ли закупуване на 

лаптоп, който ще служи като сървър? (Този хардуер ще бъде 

закупен, поради малкия брой работни места,  и ограничения 

бюджет - финансиран по процедурата). 

Благодаря Ви предварително! 

1. и 2. 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. Посочените в 

запитването Ви „мобилни приложения към съществуващо ERP”, „мобилно приложение 

към CRM система за извършване на мобилни продажби” и „софтуерна разработка към  

съществуващо ERP” не са 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). 
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3. В Приложение 12 към Условията за кандидатстване се съдържа изчерпателен списък 

на всички допустими по процедурата услуги и решения в областта на ИКТ, 

включително техния минимален обхват/функционалности. За услугите, за които е 

допустимо придобиването на хардуерни елементи, същите (хардуерните елементи) са 

изброени като част от минималния обхват на съответната услуга/решение или са 

посочени като допълнителни хардуерни елементи, извън минималния обхват, които 

могат да бъдат придобити по преценка на кандидата във връзка със съответната 

услуга/решение. Придобиването на „лаптоп, който ще служи като сървър”, не е 

предвидено във връзка с въвеждането на услугите/решенията за „Въвеждане на система 

за управление на ресурсите (ERP система)” и „Въвеждане на система за управление на 

взаимоотношенията с клиенти (CRM система)”, посочени в Списъка (Приложение 12) и 

разходите за посоченото оборудване няма да се считат за допустими по процедурата. 

112. 28.10.2022 г. 
Здравейте,  

съгласно документацията допустими са кандидати, които са 

търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за 

кооперациите, или са действащи адвокатски дружества по 

смисъла на Закона за адвокатурата. 

Закона за адвокатурата предвижда като форма на сдружаване - 

адвокатски дружества и адвокатски съдружия. Допустим 

кандидат ли е адвокатско съдружие, което е вписано в 

регистъра на адвокатската колегия и в регистъра Булстат? 

Благодаря. 

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

кандидатстване, по настоящата процедура са допустими само кандидати, които са 

търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или са 

действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. В съответствие 

с посоченото, адвокатски съдружия по смисъла на Закона за адвокатурата не са 

допустими кандидати по процедурата. 

113. 28.10.2022 г. 
Разяснение № 1 

В разяснение по въпрос № 5, точки 2 и 3 е дадено становище, 

че „В случаите, когато при изчисляването на показателя, 

коефициентът за дадена година не може да бъде изчислен 

поради наличието на „0” (нула) в знаменателя, данните за тази 

година няма да се вземат предвид“. 

При математически операции деленето на нула води до 

резултат на „неопределена стойност“ или „безкрайна 

стойност“. 

1. и 2. Начинът за извършване на изчисленията във връзка с оценката по критерий за 

качество „Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 

г.” е указан в „Критериите и методологията за оценка на предложенията за изпълнение 

на инвестиции” (Приложение 4 към Условията за кандидатстване). Съгласно бележка 

под линия № 4 от Приложение 4: „В случаите, когато при изчисляването на 

показателите, коефициентът за дадена година не може да бъде изчислен поради 

наличието на „0” (нула) в знаменателя, данните за тази година няма да се вземат 

предвид”.  

В тази връзка следва да имате предвид, че други формули и/или начини за извършване 

на изчисленията по посочения критерий няма да бъдат прилагани в процеса на оценка 
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ВЪПРОС: 

1. Какви точки ще получи предложение за изпълнение по 

критерии „Коефициент на рентабилност на EBITDA“, когато 

при изчисляване на претегления коефициент единият от 

членовете на сбора е „неопределена/безкрайна стойност“- 

конкретна стойност или „неопределена/безкрайна стойност“? 

Ако е „конкретна стойност“ моля да се мотивира 

математически отговора при наличие на 

„неопределена/безкрайна стойност“ в сбора на членовете как се 

получава точна стойност и не следва ли целия резултат да бъде 

„неопределена/безкрайна стойност“ и проекта да не получава 

точки! 

2. Какви ще бъдат точките по критерий „Коефициент на 

разходите за данъци спрямо реализираните приходи“, когато 

при изчисляване на претегления коефициент единият от 

членовете на сбора е „неопределена/безкрайна стойност“- 

конкретна стойност или „неопределена/безкрайна стойност“? 

Ако е „конкретна стойност“ моля да се мотивира 

математически отговора при наличие на 

„неопределена/безкрайна стойност“ в сбора на членовете как се 

получава точна стойност и не следва ли целия резултат да бъде 

„неопределена/безкрайна стойност“ и проекта да не получава 

точки! 

Разяснение в нарушение на математическите правила 

предполага условия за „нередност“ по приложение № 10. 

 

Разяснение № 2 

3. В разяснение по въпрос № 7 е дадено становище, че „С оглед 

информацията, изложена в запитването Ви и в случай че 

предприятието-кандидат не е получило безвъзмездна 

финансова помощ по ваучер, предоставен по процедура 

BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на 

услуги за информационни и комуникационни технологии”, то 

на предложенията за изпълнение на инвестиции по процедурата. 

3. Съгласно т. 11.2 от Условията за кандидатстване, кандидатите не могат да участват в 

процедурата и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че са предприятие, 

получило ваучер в рамките на процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за 

предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии” по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Съгласно 

информацията, изложена в постъпилото запитване, регистрирано под номер 7 в ИСМ-

ИСУН 2020, раздел НПВУ, предприятие е върнало ваучер, без същият да е усвоен. В 

тази връзка, Структурата за наблюдение и докладване е предоставила разяснение, 

съгласно което ваучерът не се счита за получен и респективно усвоен. Въпреки това и 

във връзка с изложеното в запитването Ви, уточняваме че при подаване на 

предложенията за изпълнение на инвестиции, посоченото обстоятелство следва да се 

декларира от кандидатите в Декларацията при кандидатстване (Приложение 2), а преди 

сключване на договор за финансиране с одобрените кандидати ще се удостоверява чрез 

извършване на съответните служебни проверки от страна на Структурата за 

наблюдение и докладване. При несъответствие с изискването ще бъде издавано 

Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездно финансиране на съответния 

кандидат.  
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няма да се счита за недопустим кандидат по настоящата 

процедура“. 

Текстът на УК е „6) Кандидатите не могат да участват в 

процедурата и да получат безвъзмездно финансиране, в случай 

че са предприятие, получило ваучер по процедура 

BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на 

услуги за информационни и комуникационни технологии“ по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020.“. 

ВЪПРОС: 

Какво е основание на СНД да дава допустимост на Кандидат, 

който е получил ваучер, в посочената хипотеза, но не е 

получил БФП, при изричен текст в УК „предприятие, получило 

ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083“, който не анализира 

дали е получена или не БФП. Разяснението предполага условия 

за „нередност“ по приложение № 10. 

114. 28.10.2022 г. 
1. Разяснение № 3 

В разяснение по въпрос № 17, точка 3 е дадено становище, че 

„3. Към финалния отчет е допустимо да се прилoжат 

разходооправдателни документи на стойност по-висока от 

заявената в Приложение 13 „Заявени услуги и решения 

съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения“ и 

бюджета на проекта. Средствата, надвишаващи заложените в 

Приложение 13 и бюджета, няма да бъдат приети за допустими 

за финансиране и не следва да се отчитат във финалния 

финансово - технически отчет (ФТО) в ИСУН и исканата сума 

за окончателно плащане“. 

ВЪПРОС: 

В посочената хипотеза на по- висок платен разход спрямо 

бюджета на предложение за изпълнение Бенефициентът трябва 

ли да инициира процедура за изменение на договора за 

финансиране? 

1. Описаната в запитването Ви хипотеза не изисква изменение на договора за 

финансиране, сключен между Структурата за наблюдение и докладване и крайния 

получател за изпълнение на одобрено предложение за изпълнение на инвестиция по 

настоящата процедура. 

2. Както е посочено в т. 14.1 „Условия за допустимост на разходите” от Условията за 

кандидатстване по процедурата, за да бъдат допустими разходите по настоящата 

процедура за предоставяне на средства следва да могат да се установят и проверят, и да 

бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи. 

Разходооправдателните документи следва да бъдат съставени и да отговарят на общо 

установените изисквания съгласно Закона за счетоводството и всички други 

приложими нормативни актове в областта. В допълнение, обръщаме внимание че 

съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството, първичният счетоводен 

документ, адресиран до външен получател, следва да съдържа и информация относно: 

„наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър 

или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен 

номер на чужденец на издателя и получателя”. 
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2. Разяснение № 4 

В разяснение по въпрос № 18 е дадено становище, че 

„Допустими изпълнители на дейности по процедурата са както 

юридически, така и физически лица”. 

В чл. 1, ал. 1, т. 13 на Търговския закон е записано: 

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на 

този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по 

занятие извършва някоя от следните сделки: 

… 

13. … или други услуги; 

ВЪПРОС: 

Физическо лице, изпълнител на услуги по предложението за 

изпълнение и договора за финансиране трябва ли да притежава 

и попълва в издадени от него разходно оправдателни 

документи инд. № по БУЛСТАТ? Липсата на такъв номер 

правили документа недопустим за целите на отчитане на 

разходите по договора за финансиране? 

115. 28.10.2022 г. 
Въпроси относно постигането на минималните изисквания за 

CRM система: 

1. В какво се изразява като функционалност модул - 

Управление на маркетинговите дейности на предприятието 

(сегментиране и генериране на нови потенциални 

потребители)? Предполага ли се да се въвежда вече готова и 

анализирана информация за конкретен контрагент или 

потребител или трябва модула по различни критерии да 

създава сам този тип информация. 

2. Управление на следпродажбеното обслужване (гаранционно 

обслужване, набиране на препоръки от клиенти, управление на 

рекламациите) -  тук се предполага че трябва да има няколко 

под модула, които да събират информация за вече създадените 

1. Включената функционалност за „Управление на маркетинговите дейности на 

предприятието (сегментиране и генериране на нови потенциални потребители)” в 

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

взаимоотношенията с клиенти (CRM система)” е допустимо да осигурява и двете 

посочени в запитването Ви функции по преценка на кандидата и в зависимост от 

нуждите, спецификата на дейността и клиентите на конкретното предприятие. 

Разглежданата функционалност би могла например да осигурява данни/информация за 

конкретен целеви сегмент потребители (клиенти) въз основа на събраната и 

анализирана информация за настоящите клиенти. Информацията би могла да послужи 

за избор на най-подходящите маркетингови канали и/или активности за привличане на 

нови потенциални потребители. 

2. Посоченото в запитването Ви е по преценка на кандидатите, като функционалността 

„Управление на следпродажбеното обслужване (гаранционно обслужване, набиране на 
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гаранционни карти и обслужване, да пазят информация за 

всеки един клиент и неговите положителни или отрицателни 

препоръки? 

3. Аналитичен модул - анализ на поведението на потребителите 

и анализ на бизнес резултатите - този модул се предполага, че 

трябва да прави различни справки и изводи от вече въведената 

информация по горе (предходните два модула)? 

Въпроси относно ЕРП система: 

4. Дружество иска да използва ЕРП система, но няма 

практическа нужда от всичките минимални изисквания 

съгласно описаното в т. 6 от приложение 12, но има нужда от 

допълните модули. Допустимо ли е придобиването на ЕРП 

система, в която при внедряването й ще бъдат покрити 

минималните изисквания, като част от тях не са необходими 

поради спецификата на дейността, но ще има и допълните 

такива, които са важни за дружеството? Най-общо казано ще са 

изградени всички минимални модули и системата ще отговаря 

на 100% на минималните техн. изисквания, но в реалната 

работа ще се ползват тази част от тях, които са приложими + 

изградените допълнителни.  

Въпроси относно оценката: 

5. В приложение 4 - Критерии за оценка е записано, че при 

изчисляването на коефициента ще се взимат стойности до 4-тия 

знак. Това ще се вземе ли предвид при класирането в случай на 

еднакви точки на проекти? 

препоръки от клиенти, управление на рекламациите)” следва да бъде съобразена със 

спецификата на дейността на предприятието и конкретните му нужди за подобряване 

на следпродажбеното обслужване на клиентите. 

3. Аналитичният модул на разглежданата услуга/решение за „Въвеждане на система за 

управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)” следва да осигурява 

възможности за анализ на поведението на потребителите и анализ на бизнес 

резултатите въз основа на събраната информация за клиенти, партньори, доставчици и 

пр. съобразно спецификата на дейността и конкретните нужди на предприятието. 

4. Посоченият минимален обхват/функционалности на всички услуги/решения в 

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

ИКТ“ (Приложение 12 към Условията за кандидатстване), включително на 

услугата/решението за „Въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP 

система)”, 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.  

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

включването на функционалности, в допълнение на минималния обхват на ERP 

системата съгласно т. 6 от Списъка на допустимите услуги/решения (Приложение 12), е 

допустимо в рамките на определената пределна (максимална) цена за разглежданата 

услуга/решение. 

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

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

инвестиции включват въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система), 

посочена в т. 6 от Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ, то не е 

допустимо включването на услуги/решения за въвеждане на отделните 

модули/системи, посочени в т. 8, 9 и 10 от Списъка. Предложенията могат да включват 

или услуга/решение за въвеждане на цялостна ERP система (т. 6 от Списъка) или 

услуги/решения за въвеждане на отделните модули/системи, посочени в т. 8, т. 9 и т. 10 

от Списъка”. 

5. Съгласно Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на 
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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”.  

Посоченото ще бъде прилагано при изчисляването на стойността на показателите по 

отделните критерии за оценка на качеството, въз основа на които ще се присъжда 

съответния брой точки в съответствие със скалите за оценка по критериите съгласно 

Приложение 4.  

За предложения, които са получили еднакъв средноаритметичен брой точки по 

критериите за оценка на качеството, класирането ще се извърши по следния начин: 

1) Предложенията ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 

„Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.”.  

2) В случай че предложенията имат равен брой точки и по този критерий, същите ще 

бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий „Претеглен коефициент 

на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.”. 

3) В случай на равенство по всички гореизброени критерии, предложенията ще бъдат 

класирани по реда на подаването им в ИСМ - ИСУН 2020, раздел „Национален план за 

възстановяване и устойчивост”. 

116. 28.10.2022 г. 
Здравейте. Нашата фирма иска да кандидатства за разработване 

на нов онлайн магазин и нов уебсайт. И за двете решения 

трябва да регистрираме домейн, закупен в рамките на проекта. 

Допуска ли се регистриране на домейн за уебсайта, а за онлайн 

магазина да се използва поддомейн? Благодаря! 

Посоченото в запиването 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. 

117. 28.10.2022 г. 
Здравейте, 

във връзка с изискването 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.  

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”. Посоченото 
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ПИТАНЕТО НИ Е СЛЕДНОТО:  

Ако сме заявили подкрепа за „Маркетинг в социални медии 

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

per-click) реклама” (т. 5 от Списъка) от Прил. 13 - САМО ЗА 

ЕДИН МЕСЕЦ, а не за цяла година или няколко месеца, отново 

ли трябва да бъде спазен гореописаният принцип за 

ползването/поддържането на услугата/решението от 

предприятието - краен получател най-малко 1 (една) година от 

окончателното плащане? 

изискване 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 посочената услуга/решение е включена в предложение за 

изпълнение на инвестиция по настоящата процедура (независимо от 

продължителността на дейността в месеци), 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. 

118. 28.10.2022 г. 
Уважаеми експерти,  

Моля за разяснение по следните въпроси: 

1. В случай на финансиране по Група I, т.1 - Създаване на 

онлайн магазин, допустимо ли е да се приеме за изпълнено 

изискване "Регистриран собствен домейн" в случай, че такъв е 

регистриран преди дата на кандидатстване по процедурата, но 

не бил обвързан с действащ сайт?  

2. Ако след подаване на проектно предложение, Бенефициентът 

закупи по пазарни цени регистриран домейн от физическо лице 

- собственик на този домейн, този разход ще се счита ли за 

допустим и съответно ще се счита ли за изпълнение на 

съответното изискване от Списъка за допустими услуги? 

3. В случай на финансиране по Група I, т. 5 - Маркетинг в 

социални медии - има ли изисквания за размера и как ще бъде 

верифицирано осъществяването на разходи за разпространение 

на рекламите? 

4. В случай на кандидатстване по Група I, т.5 - Маркетинг в 

социални медии - допустима ли е дейността, ако фирмата е 

имала реализация на рекламни кампании и преди 

кандидатстване по програмата? 

Благодаря предварително! 

1. и 2. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 10, т. 2. 

3. Пределната (максимална) стойност/размер на разходите за услугата/решението за 

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

PPC (pay-per-click) реклама” е посочена в Приложение 13 „Заявени услуги и решения 

съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения” и е в размер на 15 600 лв. за 

период от 12 месеца (формирана на база пределна цена за един месец). В Приложение 

13 кандидатите следва да заложат разходите за посочената дейност при съобразяване с 

пределната цена за месец и продължителността на дейността в месеци. В тази връзка, в 

бележка под линия № 28 от Условията за кандидатстване е представен следния пример: 

„Посочената от СНД пределна (максимална) цена за услугата/решението „Маркетинг в 

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

click) реклама” в Приложение 13 е 15 600 лв. общо за 12 месеца, като пределната цена 

за 1 месец е 1 300 лв. В случай че дейността е предвидено да бъде изпълнена например 

за 5 месеца, то в Приложение 13 кандидатите следва да заложат разходи в размер на 

максимум 6 500 лв.”.  

Относно верифицирането на разходите за разглежданата услуга/решение приложими са 

всички изисквания за финансовото изпълнение и плащанията във връзка с 

изпълнението на инвестициите по процедурата, представени в Условията за 

изпълнение. Съгласно т. 2 от същите: „Максималният размер на безвъзмездното 

финансиране, задължително се фиксира в договора за финансиране. Фиксираният в 

договора размер на безвъзмездното финансиране се основава на бюджета, който е 

предварителна оценка на размера на допустимите разходи, необходими за 
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изпълнението на инвестицията. Фиксираният размер на безвъзмездното финансиране в 

договора е окончателен, но действителният размер на подлежащата на изплащане 

помощ се определя след приключване на всички допустими дейности по проекта и 

зависи от цялостното изпълнение на заложените резултати и от тяхното надлежно 

удостоверяване и одобряване на действително извършените разходи”. Извършените 

разходи се отчитат (доказват) с представянето на първични счетоводни и 

разходооправдателни документи, издадени на крайния получател. По процедурата са 

предвидени 2 (два) варианта за плащане:  

- Вариант 1 (авансово и окончателно плащане) или  

- Вариант 2 (само окончателно плащане). 

Подробна информация за посочените варианти за плащане е представена в т. 2 от 

Условията за изпълнение.  

В допълнение и във връзка с посочените в запитването Ви разходи за „разпространение 

на рекламите“, моля запознайте се с разяснението по Въпрос № 63, т. 5. 

4. По процедурата не е налице ограничение за включване на услуга/решение за 

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

PPC (pay-per-click) реклама” в случай, че предприятието-кандидат е реализирало 

„рекламни кампании и преди кандидатстване по програмата”, както е посочено в 

запитването Ви. 

119. 29.10.2022 г. 
1. Ако фирма кандидатства по т. 11  Въвеждане на 

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

of-Sale система) и се реши да се закупува и хардуер, 

задължително ли е да се закупят и трите изброени устройства:  

Специализиран POS терминал, интегриран с програма/софтуер 

за управление на складовите наличности; Баркод четец; 

Фискално устройство?  Повечето фирми си имат вече налични 

фискални устройства? А ако има 2 работни места, допустимо 

ли е закупуване на два POS терминала, интегрирани с 

програма/софтуер за управление на складовите наличности? 

1. Посоченият минимален обхват/функционалности на всички услуги/решения в 

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

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

услугата/решението за „Въвеждане на модул/система за управление на продажбите на 

дребно (Point-of-Sale система)”, е задължителен. Посоченото следва да бъде съобразено 

от страна на кандидатите при избора на услугите/решенията, които да бъдат включени 

в предложенията за изпълнение на инвестиции по процедурата. 

В допълнение, по процедурата не е налице ограничение за „Въвеждане на 

модул/система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система)” за две 

или повече работни места в рамките на пределната (максимална) цена на 
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2. Допустимо ли е фактурата за закупуването на собствен 

домейн и SSL сертификат /за да се удовлетвори точката: 

Спазване на изискванията за информационна сигурност, 

извършена проверка за SQL injection, използване на криптиране 

на HTTPS (например TLS 1. 2 или по-нов)/ да бъде издадена 

директно на бенефициента на проекта, а не от 

Изпълнителя/Доставчика на услугата по т.1 / Създаване на 

онлайн магазин /от Приложение 12 ? 

услугата/решението съгласно Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно 

Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения”. 

2. Посоченото в запитването Ви е допустимо. По процедурата е допустимо разходите за 

дадена услуга/решение съгласно „Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения“ 

(Приложение 12) да бъдат отчетени посредством повече от един разходооправдателен 

документ, издадени на крайния получател от различни изпълнители съобразно 

спецификата на съответната услуга/решение и в съответствие с минималния 

обхват/функционалности, посочени в Приложение 12. 

120. 29.10.2022 г. 
Здравейте, 

във връзка с попълването на декларацията за получени помощи 

в периода от 2020 г. до 2022 г. вкл., моля да ми отговорите на 

следните въпроси: 

1. Следва ли да се включват получени безвъзмездни средства 

по следните мерки:  

1.1. Мярката  за запазване на заетост - т.нр. 60/40 по ПМС 

151/2020 г. на МС - НОИ; 

1.2. Оборотен капитал от НАП - първа, втора и трета фаза - 

НАП; 

1.3. Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19 - Министерство на икономиката; 

1.4. Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от 

следните кодове по Класификацията на икономическите 

дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 

55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04 на стойност 30 млн. лв. - 

Министерство на туризма; 

1.5. РМС 429/2020 г. - Агенция по заетостта. 

2. В случай на пропусната въведена помощ, ще се очаква ли 

комисията да уведоми кандидата и да му предостави 

1. Моля, запознайте се с разясненията по Въпрос № 73 (във връзка със запитването Ви 

по т. 1.3 и 1.4).  

В допълнение и във връзка със запитването по т. 1.2, следва имате предвид, че помощта 

по трите фази на мярката за „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от 

временните противоепидемични мерки”, реализирана от Национална агенция за 

приходите с финансиране по линия на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 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., не представлява помощ „de minimis” и не следва да бъде декларирана в Раздел 4.Б 

„Данни за получена минимална помощ” от Декларацията при кандидатстване 

(Приложение 2). 

По отношение на изброените в запитването Ви мерки по т. 1.1 и т. 1.5, по които 

Министерство на иновациите и растежа не е администратор на помощта, за да 

прецените дали получената помощ представлява минимална помощ и какъв е нейния 

размер, следва да проверите дали в Условията за кандидатстване, в 

договора/договорите, или в друг акт, който Ви дава право да получите помощта, 

предоставената Ви помощ не е описана като минимална помощ или помощ „de 

minimis”. Ако и след тази проверка не постигнете увереност за вида и размера на 

помощта, следва да се обърнете към органа, предоставил помощта. 

2. Както е посочено в Приложение 14 към Условията за кандидатстване, спазването на 

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



    

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 

 

24 
 

№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

възможност за корекция или е необходимо попълването на 

ново проектно предложение? 

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

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

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

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

кандидатстване (Приложение 2), като кандидатите носят отговорност за верността на 

декларираните данни. Допълнително ще бъде извършвана и проверка в 

Информационната система „Регистър на минималните помощи“ (ИС РМС). В случай че 

в процеса на оценка се установи, че е налице несъответствие между данните в ИС РМС 

и данните относно получените минимални помощи, декларирани от кандидатите в 

Раздел 4.Б, то от кандидата могат да бъдат изискани допълнителни разяснения или нова 

Декларация при кандидатстване (Приложение 2) с коректно попълнени данни относно 

получените минимални помощи в Раздел 4.Б от декларацията. 

121. 29.10.2022 г. 
Здравейте, 

моля за разяснение по следния въпрос: 

Предприятие, което представлява "едно и също предприятие" 

по смисъла на чл. 2, ал. 2 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013, 

може ли да бъде кандидат заедно с притежаващото го 

предприятие? 

По процедурата не е налице ограничение за подаване на предложения за изпълнение на 

инвестиции от две или повече предприятия, които представляват „едно и също 

предприятие” по смисъла на чл. 2, ал. 2 от 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”. В този случай, 

кандидатите следва да имат предвид указанието, съдържащо се в т. 22 от Условията за 

кандидатстване, съгласно което: „В случай че по настоящата процедура бъдат подадени 

предложения за изпълнение на инвестиция от няколко свързани предприятия, 

осъществяващи сходна дейност, договор за финансиране може да бъде сключен само с 

едно от тези предприятия. При установено наличие на посоченото обстоятелство, ще 

бъде издадено Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездно финансиране на всяко 

предложение за изпълнение на инвестиция от списъка на одобрените за финансиране 

предложения за изпълнение на инвестиция, класирано след първото такова, което също 

е включено в списъка на одобрени за финансиране предложения за изпълнение на 

инвестиция/списъка с резервните предложения за изпълнение на инвестиция, ако такъв 

е съставен. Под свързани предприятия се разбират предприятията по чл. 4, ал. 4 - 8 от 

Закона за малките и средните предприятия. Под сходна дейност следва да се разбира 

основна икономическа дейност, попадаща в рамките на същия тризначен цифров код 

(група) съгласно Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008 

(Приложение 8)”. 

В допълнение и доколкото помощта по настоящата процедура се предоставя при 

условията на режим „минимална помощ” (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 
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1407/2013 г., 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), в случай на 

едно и също предприятие, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда 

сметка за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата бюджетна 

година). Общият размер на получените минимални помощи се определя като сбор от 

помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на 

Република България от предприятието – кандидат и всички предприятия, с които 

кандидатът образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на 

Регламент (ЕС) № 1407/2013. Допълнителни указания във връзка с посоченото се 

съдържат в Приложение 14 „Изисквания, произтичащи от правилата за „минимална 

помощ” (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013” към Условията за 

кандидатстване по процедурата. 

122. 30.10.2022 г. 
Здравейте, 

В Раздел 11.1 Допустими кандидати, т. 1 е отбелязано, че 

кандидатите следва да са търговци по смисъла на Търговския 

закон или Закона за кооперациите, или да са действащи 

адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. 

Въпрос:  

По смисъла на Раздел 11.1, т. 1 допустим кандидат ли е 

самостоятелно практикуващ  адвокат - самоосигуряващо се 

лице, който не е вписан като действащо адвокатско дружество 

по Закона за адвокатурата и не участва във вписано адвокатско 

дружество по Закона за адвокатурата. Адвокатът не участва в 

адвокатско съдружие. 

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

кандидатстване, по настоящата процедура са допустими само кандидати, които са 

търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или са 

действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. В съответствие 

с посоченото, адвокати, упражняващи адвокатска професия по смисъла на Закона за 

адвокатурата не са допустими кандидати по настоящата процедура. 

 

 


