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№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от СНД 

Дата на разясненията от СНД: 05.12.2022 г. 

222. 24.11.2022г. 
Допустим кандидат ли е адвокатско дружество с двама 

съдружници - адвокати, които са управители, но не получават 

възнаграждение и не се водят като наети лица в дружеството, 

самоосигуряващи се лица са, а дружеството извършва правни 

услуги с техния личен труд, за което се разпределя дивидент 

веднъж годишно. От гл. т. на изискването кандидатите да имат 

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

лице, адвокатското дружество, работещо при тези условия, 

допустим кандидат ли е? Запознахме се с отговорите на в. 5 и 

185, но фактическата обстановка за адвокатските дружества е 

различна от описаната в тези въпроси, тъй като Законът за 

адвокатурата урежда въпросите различно от Търговския закон 

и Кодекса на труда. 

Във връзка с информацията, изложена в запитването Ви уточняваме, че Структурата за 

наблюдение и докладване (СНД) потвърждава разясненията, предоставени по Въпрос № 5, 

т. 1 и Въпрос № 185.  

По настоящата процедура са допустими кандидати, които са търговци по смисъла на 

Търговския закон или Закона за кооперациите, или са действащи адвокатски дружества по 

смисъла на Закона за адвокатурата и отговарят на всички критерии, изброени в т. 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите” от Условията за кандидатстване, включително 

на условието по т. 5), а именно: „Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., 

който е ≥ 1 заето лице”. Съответствието с посоченото изискване се декларира от 

кандидатите в Декларацията при кандидатстване (Приложение 2), като преди сключване 

на договор за финансиране, обстоятелството ще се удостоверява от СНД чрез извършване 

на съответните служебни проверки. В случай че при проверките се установи, че кандидат 

не отговаря на изискването по т. 5), ще бъде издавано Решение за отказ от предоставяне на 

безвъзмездно финансиране на съответния кандидат.  

Източник за проверка на съответствието с разглеждания критерий е Отчета за заетите 

лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2021 г. на 

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

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

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

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

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

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

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

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

съответствието с посочения критерий няма да бъдат вземани предвид други 

източници и/или данни относно заетите лица в предприятието-кандидат. В 

допълнение уточняваме, че адвокатските дружества по смисъла на Закона за адвокатурата 

съставят и подават пред Националния статистически институт цитираните по-горе 

документи, представляващи източник за проверка по критерия. 

223. 25.11.2022г. Здравейте,  Посочената в запитването Ви услуга/решение за „Въвеждане на модул/система за 

управление на складовото стопанство (WMS)” е допустима по процедурата съгласно 
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Допустимо ли е да се въведе в транспортна фирма система за 

управление на складовото стопанство (WMS) във връзка с 

управление на склада на авточастите за транспортния парк на 

фирмата. Ще се счита ли системата, че е за изпълнение на 

основната транспортна дейност на фирмата. 

„Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ”  - Приложение 12 към 

Условията за кандидатстване. Критериите за допустимост на кандидатите са подробно 

описани в т. 11.1 от Условията за кандидатстване, като не са налице ограничения за 

участие в процедурата на предприятия от сектор H „Транспорт, складиране и пощи”  
съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 (Приложение 8). В 

допълнение, за да са допустими по процедурата, кандидатите следва да са заявили 

подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008. 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. В тази връзка и въз основа на информацията, съдържаща се в 

запитването Ви, в случай че предприятието е „транспортна фирма” (т.е. основната 

икономическа дейност на предприятието е в областта на транспорта), въвеждането на 

„система за управление на складовото стопанство (WMS) във връзка с управление на 

склада на авточастите за транспортния парк” е допустимо по процедурата. 

224. 25.11.2022г. Здравейте,  

Имаме корпоративен сайт, където се представят услугите ни в 

сферата на образованието, но бихме искали да създадем онлайн 

магазин. Дружеството е на Международна Фондация Св. Св. 

Кирил и Методий и бихме искали нашите услуги да достигнат 

до младите българи по един модерен и достъпен начин.  

Поздрави. 

Искането за разяснение не съдържа конкретен въпрос, но въпреки това уточняваме, че 

съгласно т. 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите”, подт. 2) от Условията за 

кандидатстване,  в настоящата процедура не могат да участват и да получат безвъзмездно 

финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в сектор Р 

„Образование” съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 

(Приложение 8). В допълнение, както е посочено в т. 11.1 от Условията за кандидатстване, 

по процедурата са допустими кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския 

закон или Закона за кооперациите, или са действащи адвокатски дружества по смисъла на 

Закона за адвокатурата. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел не са допустими кандидати по настоящата 

процедура.  

225. 25.11.2022г. Здравейте,  

Моля за разяснение по следните въпроси при хипотезата на 

допустимо SaaS решение: 

1. Бенефициентът е задължен да ползва решението за срок от 1 

година след изпълнение на проекта. Възможно е крайната сума 

за това решение за периода на изпълнение на проекта + 1 

година да надхвърли сумата от 30 000 лв. В този случай следва 

ли да се осъществи избор на изпълнител чрез публична покана 

или за втората година може да се направи нов избор на 

изпълнител за стойността под 30 000 лв.? 

2. При хипотезата на предплащане на цялата стойност на 

решението за допустимия период от 12 месеца, възможно ли е 

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

процедурата не са допустими разходи за дейности, извършени след изтичане на крайния 

срок за изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция. В тази 

връзка, разходите за съответна услуга съгласно „Списъка на допустимите услуги и 

решения в областта на ИКТ” (Приложение 12 към Условията за кандидатстване), ползвана 

като SaaS решение, както е посочено в запитването Ви и в случай че са спазени всички 

останали условия за допустимост на разходите по процедурата, са допустими за периода 

от датата на сключване на договора за ползване на услугата/решението до крайната дата на 

договора за финансиране, сключен между Структурата за наблюдение и докладване и 

крайния получател.   

При избора на изпълнител/и на дейности по предложенията, крайните получатели 

трябва да се придържат към планираната стойност, предвидена за съответната 
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отчитане на проекта преди да е изтекъл 12-месечния срок на 

изпълнение? 

Благодаря предварително. 

услуга/решение съгласно одобрената инвестиция. Както е посочено в т. 10 „Процент на 

съфинансиране” от Условията за кандидатстване: „Стойността на заявеното 

безвъзмездно финансиране не може да надхвърля максималния размер от 20 000 

лева…По настоящата процедура интензитетът на помощта е 100%, като не е 

допустимо съфинансиране на разходи за изпълнение на инвестициите от страна на 

кандидатите”.  В тази връзка в т. 1.2 от Условията за изпълнение е посочено, че: „Когато 

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

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

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

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

добро стопанско управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на 

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

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

равнопоставеност и недопускане на дискриминация при разходването на средствата. За 

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

съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници на 

производители/доставчици или комбинация от посочените, съдържащи цена, 

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

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

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

оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници на 

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

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

съмнения относно добросъвестното им изпълнение, може да изиска допълнителна 

информация от крайните получатели”. 

Както е посочено в запитването Ви и съгласно т. 13.1 от Условията за кандидатстване, 

услугите/решенията в областта на ИКТ, включени в предложенията за изпълнение на 

инвестиции следва да се ползват/поддържат от предприятието най-малко 1 (една) година 

от окончателното плащане, като разходите в тази връзка са за сметка на крайния 

получател. Съгласно чл. 3.6.2 от образеца на Договор за финансиране по Програмата за 

икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост 

(Приложение 15 към Условията за изпълнение): „При неизпълнение на това задължение 

безвъзмездното финансиране се възстановява от крайния получател”. 

2.  Моля, запознайте се с разяснението по Въпрос № 70, т. 5. В допълнение, съгласно т. 1 

от Условията за изпълнение при окончателно изпълнение на предложенията и постигане 

на целите, отчет се представя до един месец след крайния срок за изпълнение на 

инвестицията. В тази връзка и съгласно запитването Ви, в случай че е предвидено 

дейността да бъде изпълнена например за 12 месеца, то окончателен Финансово-
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технически отчет и искане за окончателно плащане следва да се представят в срок до 30 

календарни дни от датата на приключване на планираните дейности по инвестицията. 

226. 25.11.2022г. Здравейте, 

имаме дружество Х, което е  регистрирано след 31.12.2019г. и 

чрез договор за преобразуване става универсален  

правоприемник на пет други дружества от групата,  които след 

преобразуването се прекратяват без ликвидация, а всички 

техни права и задължения и фактически отношения преминават 

към дружество Х.  Въпросът ми е предвид критерия за 

допустимост, кандидата да е регистриран след 31.12.2019 г., 

допустимо ли дружество Х да се яви кандидат въпреки че е 

създадено след тази дата, предвид че е правоприемник на 

дружества, регистрирани преди датата 31.12.2019.г. 

Моля, запознайте се с разяснението по Въпрос № 160. 

227. 25.11.2022г. Здравейте, 

въпросът ми касае услугата Въвеждане на модул/система за 

управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система).  

В Минимален обхват/функционалности фигурира като 

хардуерен елемент, който не е опционален „Специализиран 

POS терминал, интегриран с програма/софтуер за управление 

на складовите наличности”. Моля да поясните, предвид факта, 

че „POS терминал” няма как да бъде закупен от ползвателите 

на помощта, тъй като е собственост на банката, че правилно 

тълкуваме, че  конкретното изискване адресира 

ИНТЕГРАЦИЯТА на POS терминала, а не неговото 

закупуване. 

Благодаря Ви! 

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

към Условията за кандидатстване, в минималния обхват/функционалности на 

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

дребно (Point-of-Sale система)” /т. 11 от Списъка/ са включени следните хардуерни 

елементи: „- Специализиран POS терминал, интегриран с програма/софтуер за управление 

на складовите наличности; - Баркод четец; - Фискално устройство”. В контекста на така 

определения минимален обхват/функционалности, уточняваме, че под „специализиран 

POS терминал” се има предвид устройство/терминал за регистриране на продажби в 

„мястото на продажба” при осигурена интеграция на терминала с програма/софтуер за 

управление на складовите наличности, като е допустима и интеграция със система за 

плащане с банкови карти. 

 

228. 26.11.2022г. Бих искал да разбера по т. 15, 16 и 17 приема ли се устройство 

от типа - NAS (Network-attached storage) за физически сървър? 

И съответно покрива ли изискването за минимален обхват? 

Благодаря! 

Във връзка със запитването Ви уточняваме, че устройство от типа NAS (Network Attached 

Storage) ще се счита, че съответства на „физически сървър”, включен в минималния 

обхват/функционалности на услугите/решенията по т. 15, т. 16 и т. 17 от Списъка на 

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

кандидатстване, доколкото посоченото устройство представлява хардуер и специализиран 

софтуер за предоставяне на информационни услуги чрез компютърна мрежа. 

229. 27.11.2022г. 
Здравейте, 

Моля за уточнение към въпрос 204. Онлайн магазин за видео 

съдържание допустим ли е? 

Съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ” - Приложение 

12 към Условията за кандидатстване, посочената в запитването Ви услуга/решение за 

„Създаване на онлайн магазин” е допустима при спазване на минималния 

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

Поздрави. 

ограничения и/или специфични изисквания относно вида/типа на продуктите/услугите, 

които ще бъдат реализирани посредством създадения в рамките на инвестицията онлайн 

магазин. В допълнение и във връзка с посоченото, следва да имате предвид, че по 

процедурата са допустими само кандидати, които са заявили подкрепа за основната си 

икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности  - КИД-

2008 (Приложение 8 към Условията за кандидатстване). Оценителната комисия ще 

извършва служебна проверка относно кода на основната икономическа дейност на 

кандидатите въз основа на данни, предоставени от Националния статистически институт 

(НСИ) за 2021 г. 

230. 28.11.2022г. Здравейте, 

По процедурата бихме искали към онлайн магазина ни да бъде 

създадена програма за лоялни клиенти, която да осигурява 

отстъпки и бонуси на редовните клиенти. Въпросът ни е дали е 

допустимо като дейност и ако да, в коя група услуги/решения 

попада? 

С уважение. 

Mинималният обхват/функционалности на услугата/решението за „Създаване на онлайн 

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

(Приложение 12 към Условията за кандидатстване) е задължителен. В допълнение на 

посочения в Приложение 12 минимален обхват/функционалности, кандидатът може в 

зависимост от нуждите си да включи и допълнителни функционалности, като например 

посочената в запитването Ви „програма за лоялни клиенти, която да осигурява отстъпки и 

бонуси на редовните клиенти” в рамките на предварително определената пределна 

(максимална) цена за услугата/решението, посочена в Приложение 13 „Заявени услуги и 

решения съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения”.  

231. 28.11.2022г. Здравейте, при подготовката ни за кандидатстване за Дейност 

11: Въвеждане на модул / система за управление на продажбите 

на дребно (Point-of-Sale система) възникна следният казус: при 

минималния обхват за Хардуерни елементи, са включени: 

Специализиран POS терминал, интегриран с програма/софтуер 

за управление на складовите наличности;- Баркод четец;- 

Фискално устройство. Ако желаем да закупим 5 POS терминала 

със съответния софтуер, а закупим само 1 фискално устройство 

и 1 бар-код четец, това допустимо ли е или трябва да бъдат по 5 

броя фискални устройства и бар-код четци, съответно към 

всеки POS? 

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

разяснението по Въпрос № 159, т. 1. 

 

232. 28.11.2022г. Здравейте,  

Имам два въпроса, свързани с кандидатстване по процедурата: 

1. При кандидатстване за финансиране на услуга/решение за 

„Маркетинг в социални медии (social media marketing), 

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

възможно ли е фирмата - бенефициент да сключи граждански 

договор за изпълнение на услугата с лице, което работи на 

1. и 2. Допустими изпълнители на дейности по настоящата процедура са както 

юридически, така и физически лица. 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 
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трудов договор към същата фирма (на 4 часа), но има различна 

длъжностна характеристика, т.е. такава, която не включва 

дейности по маркетинг и реклама? 

2. Във връзка с изискването за предоставяне на обучениe за 

служителите на предприятието-кандидат за работа с 

внедрените ИКТ решения от страна на избрания изпълнител, 

допустимо ли е същото лице да извърши въпросното обучение? 

 

Предварително благодаря! 

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”. В допълнение, следва да имате предвид също, че 

крайният получател се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

избягване и предотвратяване на конфликт на интереси, както и да уведоми 

незабавно СНД относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика 

подобен конфликт или свързаност. 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 „…2. работодател и работник”. 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 принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг 

пряк или косвен личен интерес. Предвид посоченото, изпълнението на услугата/решението 

съгласно запитването Ви от страна на „лице, което работи на трудов договор към същата 

фирма“ (като под „същата фирма” се разбира предприятието-краен получател) не е 

допустимо по процедурата. 

233. 28.11.2022г. Здравейте, 

Бихме желали да попитаме, в случай че по процедурата се 

кандидатства за финансиране създаването на нов онлайн 

магазин, възможно ли е част от дейностите да си ги 

извършваме самостоятелно и да се заложат само разходи за 

В случай че дадено предприятие разполага с необходимите ресурси и възможности за 

самостоятелно изпълнение на услугата, посочена в запитването Ви, то разходи за нея не 

следва да бъдат залагани в Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка 

на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“, както и в секция 5 „Бюджет” от 

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

кандидатстване: „В раздел „Допълнителна информация, необходима за оценка на 
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използването на външен чатбот, за закупуване на плъгини, 

юридически консултации за разработването на GDPR 

правилата и други отделни компоненти, които са необходими 

за постигането на цялостен продукт, който да включва всички 

описани от вас в минимален обхват и функционалност на 

продукта съгл. Прил. 12, но да не се използва цялостна външна 

услуга от външен изпълнител за създаването му? 

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. При липса на съответната информация относно 

необходимостта от получаване на подкрепа за услугите/решенията в областта на ИКТ, 

проектното предложение може да бъде отхвърлено”. В тази връзка, разходите за 

посоченото в запитването Ви самостоятелно извършване на услугата/решението за 

„Създаване на онлайн магазин” не са допустими по процедурата. 

234. 28.11.2022г. Здравейте, 

След направени изчисления на претегления коефициент на 

рентабилност на EBITDA за трите години, нашето дружество 

получава резултат 29.5875%. Моля за вашето становище в кое 

поле би се отнесъл, дали ще бъде отнесено в предпоследната 

графа > 28% и ще получи 1 точка, или ще бъде отнесено в 

последната графата ≤ 3%  и ще получи 0 точки? 

С уважение. 

В случай че след извършване на изчисленията при спазване на реда/начина, указан в 

Критериите и методологията за оценка на предложенията за изпълнение на инвестиции по 

процедурата (Приложение 4 към Условията за кандидатстване), полученият резултат по 

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

г.” е 29.5875 %, както е посочено в запитването Ви, то предложението ще получи 1 точка 

при оценката на качеството при спазване на скалата за оценка по разглеждания критерий 

съгласно Приложение 4, а именно: „Претегленият коефициент на рентабилност на 

EBITDA на предприятието е > 28%”. 


