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И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-001 “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

№

Дата на
получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 27.05.2016 г.
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15.05.2016 г.

Здравейте,
Имам следните въпроси по процедурата:
1. С оглед на описанието на от т. 13.1, II, Елемент А, булет 1 (стр.
28) от Условията за кандидатстване, допустимо ли е проектното
предложение да включва само една дейност "Инвестиции за
изпълнение на мерки за енергийна ефективност", в която да се
включат всички мерки от енергийния одит или трябва
задължително да опишем дейностите поотделно, както е показано
в примера за попълването на т. 7 от Формуляра за кандидатстване
в Приложение А? На посоченото място в Условията за
кандидатстване е разписана само една единствена дейност, а в
Приложение А са описани няколко различни, които по-скоро
съответстват на разходи/инвестиции за изпълнение на мерките.
Освен това, в Приложение А, в указанието за попълване на
описанието на дейността е казано, че може да има няколко мерки
за една дейност. Моля, за разяснение.

1.С оглед на съществуващото ограничение за брой символи в ИСУН и с цел по-голяма
яснота/по-добра проследимост, следва всяка дейност от Елемент А да бъде разписана по
начин, който да съответства на изпълнението на конкретна мярка от енергийния одит, а
не да бъде дадена една обща дейност, която да включва изпълнението на всички
препоръчани енергийно ефективни мерки. По същия начин при попълването на т. 5
Бюджет, следва по отношение на всеки отделен разход да е посочено към коя мярка от
енергийния одит се отнася.

2. Във връзка Въпрос 1 и с текста от следващия булет "ВСЯКА от
предвидените за изпълнение дейности...", как трябва да разбираме
текста - изискването за енергийни спестявания от минимум 5% се
отнася за всяка мярка поотделно (съгласно указанията в одита), а
в същото време тук се говори, че всяка от дейностите трябва да е с
такъв потвърден ефект. Моля, за разяснение.

2. Във връзка с дадения отговор по т. 1 и с оглед на ограничението, зададено в
енергийния одит, всяка мярка да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум
5% за съответната мярка, то дейностите по Елемент А следва да включват изпълнението
на мерки, всяка мярка от които следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от
минимум 5 %.

Поздрави,
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17.05.2016

Подател: Иван Михайлов
Ел. поща: bgconsult_link@abv.bg
Здравейте,интересувам се дали има някаква програма за
финансиране на малки жилищни кооперации с до 4 апартамента

Процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни
предприятия“ е насочена към предоставяне на подкрепа към малките и средните
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по програмата за енергийна ефективност на територията на гр.
Благоевград? Благодаря ви предварително за отговора.

предприятия. По отношение на възможностите за финансиране на жилищни кооперации
Ви препоръчваме да се обърнете към Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.

Подател: Ангел Кутин
Ел. поща:angelkutin@gmail.com
Привет,
по отношение на обявена процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-3.001 - Енергийна ефективност за малките и
средни предприятия имаме следния въпрос по отношение на
допустимостта на кандидатите и по конкретно точка 9.
Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ за конкретен проект.
Съгласно описаното в точката 9 Безвъзмездната финансова
помощ по процедурата, заедно с договорената за последните
седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или
ОПИК , не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки
предприятия, 5 000 000 лева за средни предприятия.
Моля за уточнение дали безвъзмездната финансова помощ се
разглежда самостоятелно за всяко едно предприятие или на ниво
свързани или група предприятия. Тоест, ако едно средно
предприятие самостоятелно е получило 4 000 000 лева помощ за
последните седем години, а свързано с него 1 000 000 лева, то
може ли първото дружество да кандидатства в процедурата с
проект на стойност 1 000 000 лева или при кандидатстване се
разглежда общата безвъзмездна помощ и на двете свързани
дружества.
Благодаря предварително за отговора!
Поздрави!

Ограничението, зададено в т. 9 от Условията за кандидатстване, касаещо размера на
получената безвъзмездна финансова помощ за последните седем години по ОПРКБИ
и/или ОПИК, се отнася единствено за предприятието кандидат.

Подател: Теодора Рускова
Ел. поща:t.ruskova@eiisa.eu
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17.05.2016

Здравейте,
във връзка с отворената за кандидатстване процедура
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и

В случай, че в рамките на посочените от Вас дейности се придобиват машини,
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средни предприятия“ моля за отговор на следния въпрос:
1. Към коя група дейности ще се причисли закупуването и
монтажа на специализирано компресорно оборудване и прецизна
климатична инсталация в производствено предприятие - Разходи
за придобиване на машини, съоръжения и оборудване или
разходи за СМР, които представляват ДМА и водят до
подобряване на функционалните характеристики и до повишаване
стойността
на
производствената
сграда?

съоръжения или оборудване, които по своята същност представляват ДМА и за тях е
нужен монтаж, който влиза в цената на придобиване на актива съгласно Счетоводен
стандарт 16, то същите следва да бъдат описани в раздел „материални активи“ на
бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) като разходите за доставка,
монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация следва да бъдат включени в
общата стойност по придобиване на съответния актив, а не в отделен бюджетен ред.
В случай, че във връзка с придобиването на посочените ДМА са необходими СМР и
същите не представляват монтаж по смисъла, посочен по-горе, то тези СМР следва да
бъдат включени в описанието на дейността в допълнение към описанието за
придобиването на съответния ДМА и за тези СМР следва да бъдат предвидени разходи в
бюджета на проекта, раздел СМР, поле „разходи за СМР, свързани с и необходими за
въвеждане в експлоатация на активите“.
В случай, че в рамките на посочените от Вас дейности ще бъде извършена инвестиция в
актив, която води до подобряване на съществуващи сгради, съоръжения или оборудване
и при условие, че тази инвестиция ще бъде осчетоводена като увеличение на стойността
на актива, към който се отнася посредством извършване на разходи, които водят до
подобряване на бъдещи икономически изгоди (подобрения), то тази инвестиция следва да
бъде отнесена в раздел СМР на бюджета на проекта.
По отношение описанието на конкретната дейност следва да имате предвид, че същата
следва да бъде разписана по начин, който да съответства на мярката от енергийния одит,
към която се отнася. Ако посочените дейности се отнасят към различни енергийноефективни мерки, то всеки от активите/СМР следва да се включи към тази дейност, която
описва изпълнението на съответната мярка от енергийния одит.

Подател: Любена Димитрова
Ел. поща: lubenageorgieva@gmail.com
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