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13.06.2016

Здравейте!

Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg

Съгласно посоченото в запитването Ви става ясно, че възнамерявате да
кандидатствате по режим „регионална инвестиционна помощ“ за инвестиция,
свързана със стартирането на нова дейност по КИД.
В тази връзка бихме искали да обърнем внимание, че съгласно Условията за
кандидатстване в случай че по Елемент А избраният от кандидата режим
държавна помощ е регионална инвестиционна помощ, допустими са само
проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването
на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани
с:
− разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
или
− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански
обект.
Реализирането на проект в изцяло нова за кандидата дейност е недопустимо
по настоящата процедура в хипотезата на „регионална инвестиционна
помощ“, тъй като това представлява диверсификация на съществуващ
стопански обект.
Именно поради факта, че стартирането на изцяло нова дейност не е
приложимо във връзка с обосноваването на основна промяна в целия
производствен процес на съществуващ стопански обект, не могат да бъдат
направени и нужните изчисления, свързани с размера на допустимите
разходи.

Здравейте!
Предприятие, което иска да кандидатства по процедура "Енергийна
ефективност за малки и средни предприятия" има приключени повече от три
финансови години. До месец ноември 2015г. дейността на предприятието е
"Отдаване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти" с код на
икономическа дейност 68.20. От месец юни 2015г. фирмата започва
производство и поради нарастналия обем на приходите от продажба на

Съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване за да удостоверят, че
осъществяват основната си икономическа дейност в горепосочените
допустими сектори, кандидатите следва да представят към проектните
предложения актуално Удостоверение за код на основната икономическа
дейност, издадено от Националния статистически институт, което се издава
въз основа на данни за 2015 г. Определянето на основната икономическа

Един въпрос във връзка с процедура "Енергийна ефективност в МСП":
Предприятие е с допустим КИД, но планира да кандидатства за инвестиция в
друг КИД, който е приоритетен.
Можем ли да твърдим, че се извършва основна промяна в целия
производствения процес, при положение че досегашната дейност няма да
бъде закрита, а новата на база инвестицията по проекта ще генерира около
30% от общите приходи на предприятието и няма да доведе до смяна на
основния КИД?
Как да установим, че допустимите разходи за инвестицията ще надхвърлят
минималния праг - амортизацията на активите, свързани с дейността, която
предстои да бъде модернизирана (методът за производство или доставка,
който се заменя с въвеждането на нов или значително се усъвършенства), за
предходните три отчетни периода (години), при положение че въвеждаме
съвсем нова дейност и нямаме активи, които да са били свързани с нея до
момента?
Поздрави,

65.

13.06.2016
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продукцията от 01.11.2015г. икономическата дейност на предприятието става
"Производство на парфюми и тоалетни продукти" с код на икономическата
дейност 20.42.
Към момента на кандидатсване предприятието е производствено, но през
последните три приключени финансови години то е било производствено
само за част от 2015г. В този случай може ли да участва по горецитираната
процедура?
Благодаря предварително за отговора!

дейност се извършва от НСИ съгласно определението за основна
икономическа дейност, дадено в Глава 2, т. 2.1 КИД-2008-определения и
принципи от Класификация на икономическите дейности (Приложение У към
Условията за кандидатстване). Предвид гореизложеното, в случай че
съгласно Удостоверението от НСИ, представено от кандидата, основната му
икономическа дейност попада в някой от секторите посочени в т. 11.1 от
Условията за кандидатстване, кандидатът изпълнява посоченото изискване.

Поздрави,

66.

13.06.2016

Подател: Иванка Велкова
Ел. поща: vania@camcobg.com
Здравейте,
В отговор на въпрос 1 от дата 15.05.2016г. сте отговорили, че „при
попълването на т. 5 Бюджет следва по отношение на всеки отделен
разход да е посочено към коя мярка от енергийния одит се отнася.“
Моля да дадете по-конкретни указания къде и по какъв начин следва да бъде
посочена тази информация. В „Описание на конкретния разход“ след
наименованието на разхода за всеки бюджетен ред в Бюджета? Какво следва
да се посочи като текст?

Мярката от енергийния одит към която се отнася разхода се посочва в колона
„Описание на конкретния разход“. Може да бъде посочена в скоби, след
изписването на разхода, например: Опаковъчна машина – 1 бр. (мярка 3)

Поздрави,

67.

13.06.2016

Подател: Силвия Кръстева
Ел. поща: s.krasteva@addproekti.com
Здравейте,
С оглед описанието на стр. 64, т. 25 „Краен срок за подаване на проектни
предложения” от Насоките за кандидатстване, че само едно предприятие от
няколко свързани предприятия, осъществяващи сходна дейност, може да
подаде проектно предложение, то моля да отговорите следва ли тук да се
разбира дейността на предприятието за 2015 г. или кодът на КИД, в която ще
се изпълнява проекта?
Благодаря предварително!
Подател: Христо Янков

Съгласно
Условията
за
кандидатстване
преди
сключване
на
административния договор, Управляващият орган ще извършва и
документална проверка за включени проекти в списъка с одобрените за
финансиране проектни предложения/списъка с резервни кандидати за
свързани предприятия, осъществяващи сходна дейност. В случай че бъде
установено наличие на посоченото обстоятелство, ще бъде издадено Решение
за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на всяко
проектно предложение от списъка с одобрени за финансиране проектни
предложения, класирано след първото такова по точки, което също е
включено
списъка
с
одобрени
за
финансиране
проектни
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Ел. поща: h_yankov@abv.bg

предложения/списъка с резервни проектни предложения.
Източник на информация за преценка съблюдаването на посоченото
изискване е кодът на основна икономическа дейност на свързаните
предприятие съгласно Удостоверение за код на основната икономическа
дейност, издадено от Националния статистически институт.

Здравейте, относно процедура на подбор на проекти
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни
предприятия“, имаме няколко въпроса:
1. При избор на режим на държавна помощ "Инвестиционна помощ за мерки
за повишаване на енергийната ефективност, моля да разясните:
предприятието ни предвижда да замени стара абкант машина за огъване на
метали от 70-те години с нова, модернизирана, с нисък разход на ел.енергия,
като и да извърши СМР на производствена сграда - смяна и изолиране на
покрив и смяна на дограма в единия от основните производствени цехове ( с
доказан ефект на енергоспестяване от Енергийния одит от 5%). Въпросът ни е
- правилно ли сме разбрали, че трябва да се представят две оферти - едната
с разходите по дейностите, които сме планували с действителните разходи
- и една със същите дейности, но с по-нисък енергиен ефект, и всъщност
разликата между двете оферти ще представлява сумата на дейността, за
която искаме финансиране. Възможно ли е предвидените дейности да са
допустими при избор на режим на държавна помощ Регионална
инвестиционна помощ, свързана с разширяване на капацитета на
съществуващ селскостопански обект - то тогава в проектното предложение
трябва ли да се представя една оферта и/или извлечение от каталог на
производител/доставчик или пак ще е необходима база за сравнение при
оферти с по-ниска енергийна ефективност?
2. Задължително ли е като дейност въвеждането на сертифицирана система
за енергиен мениджмънт, сертификат за въведена система за управление?
3.Разходи за организация и управление на проекта ще се предвиждат ли в
проектното предложение, ако да - то в кой ред на Бюджета следва да се
отразят?
Подател: Десислава Дулева
Ел. поща: office@remel.bg

1.Бихме искали да обърнем внимание, че изискването за представяне на
оферта и/или извлечение от каталог и/или проучване в интернет за идентична
инвестиция е приложимо само в случаите, когато разходите за инвестиции в
енергийна ефективност не могат да бъдат разграничени в общите
инвестиционни разходи като отделна инвестиция и е избран приложим
режим на държавна помощ съгласно чл. 38, пар. 3, буква б) на Регламент
(ЕС) 651/2014 на Комисията.
Когато разходите за инвестиции в енергийна ефективност могат да бъдат
разграничени в общите инвестиционни разходи като отделна инвестиция,
тези разходи, свързани с енергийната ефективност, представляват
допустимите разходи (съгласно чл. 38, пар. 3, буква а) на Регламент (ЕС)
651/2014 на Комисията).
На база посоченото, за да установи кандидатът към коя от двете възможности
попадат активите, за които той иска да заяви подкрепа по проекта, следва да
прецени за всеки един вид поотделно дали са налице разграничими или
неразграничими разходи. Преценка за наличие на подобно разграничение
следва да бъде направена от страна на енергийния одитор в рамките на
енергийния одит, в т.3.1.2.2., като по отношение на разграничимите елементи,
описани в тази точка, следва да бъдат дадени минимални технически и/или
функционални характеристики в т.1.5. от Енергийния одит, както и да могат
да бъдат отграничени от общите разходи по придобиване на актива в
офертата, представена от кандидата.
Ако по отношение на актива, за който иска да заяви подкрепа кандидата,
разходите за енергийна ефективност са неразграничими, то към проектното
предложение кандидатът следва да представи две оферти – една на
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инвестицията, която кандидатът ще може да придобие с помощта и която
отговаря на изискванията за енергийна ефективност, препоръчани в
Енергийния одит (т.1.5. от Енергийния одит) и втора оферта, на идентична
инвестиция, но с по-ниски показатели за енергийна ефективност, която
кандидатът би осъществил без помощта.
Офертата на инвестицията, която се планира да бъде придобита по проекта
трябва да съдържа информация за: наименование на оферента; технически
и/или функционални характеристики на актива, съответстващи на посочените
в т.1.5. от Енергийния одит минимални технически и/или функционални
характеристики, цена на актива и вид на валутата.
Офертата на идентичната инвестиция трябва да съдържат същите технически
и/или функционални характеристики като тези, съдържащи се в офертата на
инвестицията, която се планира да бъде придобита по проекта с изключение
на техническите и/или функционални характеристики съгласно т.1.5. от
Енергийния одит.
Допълнително, за да удостовери обстоятелството, че би реализирал
идентичната инвестиция (състояща се от един или повече дълготрайни
активи), в случай че не получи помощ по настоящата процедура, кандидатът
следва да приложи към проектното предложение документ, по своя преценка,
в потвърждение на това. Примерни документи в тази посока може да са
бизнес план, решение на управителното тяло на кандидата, опростен анализ
разходи-ползи или други подобни, от които да става ясно, че кандидатът има
намерение да инвестира в конкретната инвестиция с по-ниски показатели на
енергийна ефективност.
Следва да имате предвид също така, че разходите за СМР, за да се считат за
допустими, следва да представляват ДМА и да водят до подобряване на
функционалните характеристики и до повишаване стойността на
производствената сграда, производствено помещение или актив, към който се
отнасят.
Ако в случай на инвестиция в СМР на производствени сгради енергийният
одитор може да разграничи отделни елементи, които са пряко свързани с
енергийната ефективност и същите са описани в т.3.1.2.2. на енергийния
одит (съответно за тях може да се даде оферта, в която тези елементинапример топлоизолация, стъклопакет, профил и др. под. са разграничени и
остойностени), то за този вид инвестиция, избрана в хипотезата на
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„инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната
ефективност“, би следвало да е приложим чл. 38, пар. 3, буква а) на
Регламент (ЕС) 651/2014 на Комисията.
По-долу може да намерите примери за СМР на производствени сгради при
избран приложим режим на държавна помощ съгласно чл. 38, пар. 3, буква а)
на Регламент (ЕС) 651/2014 на Комисията.:
 Енергийно спестяваща мярка (ЕСМ) топлоизолация на външни стени
– това е прилагане на топлоизолационна система, подобряваща
топлофизичните характеристики на стената. Разграничимите
разходи, пряко свързани с повишаване на енергийната ефективност
са: топлоизолационен материал, необходимите за системата
материали и крепежи, защитни покрития за гарантиране на
топлофизичните параметри на системата и нейният живот.
Разходите, които не са пряко свързани с повишаване на енергийната
ефективност могат да бъдат: полагане на архитектурни облицовъчни
материали (камък, мрамор, гранит и др.), полагането на вътрешни
облицовки и специални покрития, свързани с технологични
изисквания (напр. в хранително-вкусовата или химическата
промишленост) и др. под.
 ЕСМ Топлоизолация на покрив – Разграничимите разходи, пряко
свързани с повишаване на енергийната ефективност са:
топлоизолация на скатен покрив по таванска плоча. Разходите, които
не са пряко свързани с повишаване на енергийната ефективност
могат да бъдат дейности по покривната конструкция, подмяна на
покривно покритие (керемиди, битумни материали, метални
покрития и др.), системата за отвеждане на дъждовни води и др.
подобни дейности.
За повече информация, моля, вижте и отговора на въпрос 48, подточка 3.
УО на ОПИК не разполага с цялата необходима информация, за да прецени
доколко посочените от Вас активи отговарят на изискването за първоначална
инвестиция, водеща до разширяване капацитета на съществуващ стопански
обект. В случай че искате да заявите подкрепа за тях по режим „регионална
инвестиционна помощ“ и е налице аргументирана и обоснована информация
в т.11.1. от Формуляра за кандидатстване как посочените активи водят до
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разширяване капацитета на съществуващ стопански обект, същите биха
могли да получат подкрепа по посочения режим.
В посочения случай с оглед определяне на реалистичността на предвидените
разходи за закупуване на активи, кандидатът следва да представи към
проектното предложение оферта и/или извлечение от каталог и/или
проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи с
предложена цена. По отношение на СМР оферентът следва да представи КСС
по образец (изготвена съгласно Приложение Х). В случай на регионална
инвестиционна помощ не е необходимо да се прави сравнение с оферта с пониска енергийна ефективност.
1. Съгласно т.13.1. от Условията за кандидатстване „…..Задължителен
краен резултат от изпълнението на услугите за въвеждане и
сертифициране на системи за енергиен мениджмънт е придобиването на
сертификат за въведена система за управление (СУ). Ако в срока на
изпълнение на проекта не бъде получен съответния сертификат за СУ,
извършените разходи за въвеждането и сертифицирането й няма да бъдат
признати….“.
2. Съгласно т.14.3. от Условията за кандидатстване „разходи за човешки
ресурси (включително за персонал, назначен за изпълнение на проекта)“
няма да се считат за допустими по процедурата. В тази връзка същите
не следва да бъдат посочвани в Бюджета на проекта.

69.

13.06.2016

Здравейте,
Във връзка с публикуваната процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна
ефективност за малките и средни предприятия“, имаме следните въпроси:
1. Ще се признае ли за изпълнен критерий 3, от критериите за Техническа и
финансова оценка на Приложение Й - „ко-генерационна инсталация за
собствени нужди“, при положение, че е включена такава мярка в енергийния
одит и проекта, но разходът за нея се финансира изцяло със собствени
средства на кандидата и съответно не е предвиден такъв разход в бюджета на
проекта?
2. При избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на
енергийната ефективност“ допустимите разходи за елемент А включват
допълнителните инвестиционни разходи, необходими за постигане на повисоко равнище на енергийна ефективност. Моля за разяснение по следните
въпроси:
2.1. В случай на неразграничими разходи за енергийна ефективност в

1. Бихме искали да обърнем внимание че съгласно параграф 18 от преамбюла
на Регламент (ЕС) № 651/2014, „за да се гарантира, че помощта е необходима
и представлява стимул за по-нататъшното развитие на дейности и проекти,
помощите за дейности, които бенефициерът би предприел при всички
случаи дори и без помощта, не следва да бъдат включени в обхвата на
настоящия регламент. Помощите следва да се освобождават от
задължението за уведомяване по смисъла на настоящия регламент само в
случаите, когато работата по подпомагания проект или дейност е започнала,
след като бенефициерът е подал писмено заявление за помощ“.
На база посоченото, при положение че дейностите по Елемент А следва да се
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инвестиции, допуска ли се сравнение между две инвестиции, ако втората с помалка енергийна ефективност представлява актив втора употреба? Допустим
разход ли ще бъде разликата между разходите за тези две инвестиции?
2.2. Изискването за сравнение между две инвестиции в случай на
неразграничими разходи за енергийна ефективност, приложимо ли е за
инвестициите за СМР на производствени сгради и СМР за въвеждане в
експлоатация на активите? Или това условие е само приложимо придобиване
на ДМА и ДНА?
2.3. Ако отговорът е Да по т.2.2, то в този случай необходимо ли е втората
оферта за СМР (количествено-стойностна сметка) да съдържа само елементи,
които засягат пряко енергийната ефективност (напр. топлоизолация, дограма
и др.) или може да включва и елементи без пряко отношение към енергийната
ефективност (демонтаж, мазилка, боя)? Допустимият разход е разликата в
общите цени на двете оферти или разликата между стойностите на отделните
елементи, които пряко касаят енергийната ефективност?

изпълняват при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ
(съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014) или при условията и
праговете за инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната
ефективност (съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014) или при
условията и праговете за минимална помощ, проекти по първите два режима
няма да бъдат считани, че удовлетворяват изискванията на Регламент (ЕС) №
651/2014 и съответно няма да бъдат допускани за подкрепа, ако включват
дейности, които кандидатът ще реализира без подкрепа по процедурата.

С уважение:
Подател: С. Ангелова
Ел. поща: sabotanova@abv.bg

Допълнително голяма част от критериите за допустимост съгласно Условията
за кандидатстване и съответно Критериите и методологията за оценка на
проектните предложения (Приложение Й) са свързани с дейностите, за които
е заявена подкрепа по проекта. По този начин дейности, за които не е
заявена подкрепа по проекта, но които са включени като част от проектното
предложение, реално биват поставяни в по-благоприятен режим на оценка
спрямо тези, за които е заявена подкрепа по проекта. Същото е и по
отношение на критерий „Реалистичност на разходите по проекта“, където
голям брой дейности/съответно разходи биха могли да отпаднат поради
несъответствие с някое от изискванията, заложени в критерия.
Не на последно място следва да се има предвид, че проекти по процедурите
за безвъзмездна финансова помощ се изготвят именно с цел да се получи
подкрепа за изпълнение на включените в проекта дейности. Дейности, които
кандидатът може да реализира без подкрепа по процедурата не би следвало
да се включват в проектното предложение единствено и само с оглед
получаване на допълнителен брой точки.
В заключение, в случай че кандидат включи в проекта си дейност, за която не
е предвидил разход в т.5 „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване, същият
няма да получи допълнителен брой точки за тази дейност (ако за
изпълнението на конкретната дейност е предвидено допълнителен брой
точки) на етап „Техническа и финансова оценка“, както и ще се извърши
преразглеждане на всички показатели от раздел II. „Критерии за техническа и
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финансова оценка“, по отношение на които тази дейност би се отразила.
2.1. Моля вижте отговора на въпрос 53, подточка 2.
2.2. и 2.3. Моля, запознайте се с отговора на въпрос 68, т.1. в частта, касаеща
подкрепа съгласно режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване
на енергийната ефективност“
В допълнение съгласно Условията за кандидатстване в случай на режим
„инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната
ефективност“ „не са допустими разходи, които не са пряко свързани с
постигането на по-високо равнище на енергийна ефективност“. На база
посоченото разходи за СМР във връзка с изпълнение на мерки за енергийна
ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на
активите, препоръчани в енергийния одит, няма да се считат за допустим
разход по режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на
енергийната ефективност“.

70.

14.06.2016

Моля да дадете отговори на следните въпроси по схема" Енергийна
ефективност за малките и средни предприятия":
1. Може ли да се направи едно пълномощно за подаване на проектно
предложение и подписване на доклада за енергийно обследване или следва да
се прилага отделно за доклада и отделно за проектното предложение?
2. Декларациите по чл. 25 от ЗУСЕС се подписват с персонален КЕП от
всички съдружници, управители и т.н. При положение, че в управителния
орган има и юридическо лице, то тогава тази декларация следва ли да се
подписва и от неговите представляващи?
3. Моля да потвърдите, че за разходи за консултантски услуги за въвеждане и
сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието, на етап
кандидатстване не е необходимо да се прилагат към проектното предложение
оферти.

1.Посочената от Вас хипотеза е възможна, при положение че пълномощното е
подписано от официалния представител/и на предприятието-кандидат и в
него ясно и точно е описано, че пълномощното е както за подаване на
проектното предложение, така и за енергийния одит.
2. Съгласно Условията за кандидатстване Декларацията по чл. 25, ал. 2 от
Закона за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове следва да бъде попълнена и подписана от всички
лица, които са посочени в чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки. В случай че лицето което следва да подпише
декларацията е юридическо лице, то същата следва да се подпише от
представляващите юридическото лице. Бихме искали да обърнем внимание,
че членове на управителни и надзорни органи и други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези
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4. Моля да уточните в какъв формат следва да се прилагат разясненията към
АУЕР, когато такива бъдат изискани! Упоменато е , че докладът трябва да е в
pdf формат, това отнася ли се и до разясненията?

органи, попълват декларацията единствено по отношение на т. 1, 2 и 3 (които
са обстоятелства по отношение на физическо лице).

Благодаря Ви предварително!
Поздрави!
Подател: Maя Ябланска
Ел. поща: myablanska@gmail.com

3. Съгласно Условията за кандидатстване оферти и/или извлечение от каталог
и/или проучване в интернет на етап кандидатстване се изискват само по
отношение на дълготрайните активи. Такива съгласно Условията за
кандидатстване могат да бъдат придобити само по елемент А „Инвестиции“.
Дейността/разходите по въвеждане и сертифициране на системи за енергиен
мениджмънт в предприятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN
ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001 са в рамките
на Елемент Б „Услуги“. В тази връзка на етап кандидатстване за тях не се
изисква представяне на оферта на етап кандидатстване.
4.Съгласно т.5 от Приложение Щ „При отправено искане от АУЕР за
преработка на енергийния одит и/или разяснения, повторното подаване
следва стъпки 1÷3 като в случаите на изискано разяснение, вместо доклад от
енергиен одит, кандидатът следва да приложи изисканото разяснение.“ В т.3
е посочено, че Докладът от енергийния одит следва да бъде:


приложен като прикачен файл в pdf-формат;



подписан с Квалифициран електронен подпис от официалния
представител на предприятието-кандидат или упълномощено лице.

На база посоченото разясненията също следва да са във формат “pdf” и да са
подписани с КЕП също както енергийния одит и преработения енергиен одит.
71.

14.06.2016

Здравейте,
Пиша във връзка с подготовката на проект по обявената процедура
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни
предприятия".
Производствено предприятие иска да внедри автоматизирана система за
мониторинг на енергопотреблението (СМЕ). Системата за автоматизиран
мониторинг на енергопотреблението по същество представлява дълготраен
нематериален актив (ДНА), тъй като е софтуер който ще се разработи за
нуждите на предприятието, ще се внедри и заприходи като такъв. За да
функционира самата система, то трябва да има налични измервателни уреди,
хардуер и т.н. устройства, с които предприятието трябва да разполага или те

За да се считат за допустими разходите по процедурата те следва, от една
страна, да отговарят на категориите разходи, посочени в Условията за
кандидатстване, както и да са в съответствие с останалите ограничения,
заложени в Условията за кандидатстване. Така например съгласно т.13.1.
„В случай че по Елемент А избраният от кандидата режим държавна помощ е
регионална инвестиционна помощ, допустими са само проектни
предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на
първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с:
− разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
1.
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да бъдат закупени в рамките на проекта или извън него.
Във връзка с прецезиране на видовете разходи и приложими режими, моля да
ми отговорите на следните два въпроса:
1. При положение че, самата система е разход допустим по Елемент А, а в
Условията за кандидатстване на стр. 36 е казано, че разходите по този
елемент е допустимо да бъдат заложени по един от 3те режима „Регионална
инвестиционна помощ“, „Инвестиционни помощи за мерки за
повишаване на енергийната ефективност“, Помощ „de minimis”, да
считаме ли за допустимо да заложим като разход под режим „Регионална
инвестиционна помощ“ придобиването на СМЕ като ДНА?
2. В светлината на горното и във връзка с допустимите разходи по Елемент Б
„Услуги“, ще се счита ли за допустимо ако измервателните уреди необходими
за да функционира СМЕ бъдат предвидени за закупуване като материали,
чийто праг на същественост е под 700 лв. и при положение, че ще бъдат
монтирани от предприятието кандидат?
Благодаря ви предварително и желая ползотворна работа и успех!

Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато
в следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да
произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и
значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен
процес не се променя из основи
или
− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ
стопански обект.
Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за
разлика от рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от
производствения процес не попада в посочения вид първоначална
инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира
цялостния производствен процес.“
За целта в т.11.1. от Формуляра за кандидатстване следва да представи
подробна информация с обосновка и аргументи относно това в коя от
изброените категории инвестиции попадат съответните дейности.
УО обръща внимание, че е отговорност на кандидата да прецени и обоснове в
проектното си предложение съответствието на избрания от него режим с
приложимите към режима условия и изисквания.
2. За да бъде включен даден вид разход в бюджетен ред 24. „Разходи за
материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А“ от т.5
„Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване, следва същите да
представляват
спомагателни
материали,
необходими
за
окомплектоването на придобитите по Елемент А инвестиции като
работеща система. За целта те следва да не представляват ДМА съгласно
приложимите счетоводни стандарти и счетоводна политика на
предприятието и да не водят до повишаване стойността на актива, към
който се отнасят, както и съответно да не са осчетоводени по сметките за
ДМА.

Подател: Нели Вутова
Ел. поща: nelivutova@gmail.com

72.

15.06.2016

Въпросът ни е свързан с внедряване на енергоспестяващи мерки по
отношение сградните елементи на производствените сгради.
Чести са случаите, при които в производствената сграда не се постига

При отразяване на резултатите от извършен енергиен одит в доклада, за
мерки по производствени сгради, се процедира по следния начин:
1. В колона „Енергийно потребление за свързаните с мярката дейности“
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топлинен комфорт поради занижени енергийни разходи и значителни
топлинни загуби през сградните елементи.
Въпросът ни е:
Кое количество енергия преди въвеждане на енергоспестяващата мярка /Еin /
се приема при изчисленията на ESR /табл.1.3.1 и табл.3.1.3/ :
- това, което характеризира актуалното състояние и е включено в отчетите за
годишно потребление /табл.2.2.2.2/ или
- количеството енергия, с което се гарантира топлинен комфорт в сградата и
кореспондира с базисната линия на отопление/ охлаждане, която би се
получила, ако производствената сграда се разглежда като обикновена сграда.

(Ein) на табл. 1.3.1 и 3.1.3 се попълва стойността на енергийното
потребление на сградата за актуалното състояние. Това е и
потреблението, което е включено в годишното потребление на
предприятието за 2013, 2014 и 2015 г. (табл. 2.2.2.2).
2. В колона „Коригирано енергийно потребление за свързаните с
мярката дейности“ на същите таблици не се извършва пресмятане по
указаната в колоната формула, а се попълва стойността на
нормализираното потребление, което осигурява нормативно
изискващите се параметри на микроклимата в производствената
сграда в зависимост от категорията работа (лека, средна или тежка),
извършвана в нея, т. е. гарантира т. нар. топлинен комфорт.
ESR за мярката се пресмята като процентно съотношение на спестяванията
към коригираното годишно потребление за свързаните с мярката дейности
(Стойността на спестяванията се разделя на стойността на коригираното
годишно потребление за свързаните с мярката дейности и се умножава по
100.).

Подател: Иван Михайлов
Ел. поща: bgconsult_link@abv.bg

73.

15.06.2016

Здравейте,
Имам въпрос относно критериите за недопустимост:
Фирмата ни е микропредприятие със седалище Горна Оряховица, но има клон
в Полски Тръмбеш и Лясковец.
Съгласно т.11.2, ал.2 от Условията за кандидатстване (за Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 )- означава ли, че нямаме право да
кандидатстваме по процедурата, или че имаме право да кандидатстваме само
за цеха ни в Горна Оряховица?, като към този момент не сме ползвали
финансова подкрепа под какъвто и да било вид от даден фонд?
Подател: Десислава Дулева
Ел. поща: duca_ivo@abv.bg

Съгласно Условията за кандидатстване с оглед избягване на
припокриването на интервенциите между Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на
проекти не могат да получават:
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на
селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. И са
заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в
община на територията на селските райони в Република България. Списък на
общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в
Приложение Т към Условията за кандидатстване.
На база посоченото, за да бъде недопустимо едно микропредприятие по този
критерий следва и двете условия да са налице, а именно да е
микропредприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, което има седалище или клон със седалище на територията на
селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия
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от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и да
е заявило за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в
община на територията на селските райони в Република България. Ако едно
микропредприятие не е със седалище на територията на селски район, но
извършва основната си дейност на територията на селска община би се
считало за допустимо по процедурата BG16RFOP002-3.001 „Енергийна
ефективност за малките и средни предприятия“ при положения, че отговаря и
на всички останали изисквания, посочени в Условията за кандидатстване.

74.

15.06.2016
Имаме следния въпрос по програма BG16RFOP002-3.001 „Енергийна
ефективност за малките и средни предприятия“.
По отношение на внедрени стандарти, имаме внедрени стандарти БДС EN
ISO 9001 и ISO/TS 16949:2009. Втория стандарт признава ли се от
програмата?

75.

16.06.2016

Подател: Мария Панова
Ел. поща: office@mattig-management.bg
Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за
малките и средни предприятия“,
по отношение на допустимите кандидати и критериите, на които те трябва да
отговарят, имаме следния казус:
Дружеството, съобразно показателите на чл.3 от ЗМСП за 2013 г. и за 2014 г.
е „средно предпирятие”. При определяне на статуса му като такова, са
включени и данните за свързаните му предприятия.
През 2015 г. средно списъчния състав надвишава 250 души, (а другите
показатели съгл. чл. 3, ал.1, т.2 от ЗМСП са под границата за годишен оборот
и под границата за стойност на активите), с което за 2015 г. дружеството е
„голямо предприятие”

Стандартите, по отношение на които се дават допълнителен брой точки по
критерий „Внедрени стандарт“ (критерий 1 от подраздел II “Икономическа и
финансова стабилност на кандидата“ на критериите за техническа и
финансова оценка) са изрично посочени в условието на самия критерий, а
именно: БДС EN ISO 50001, EMAS (Схема на Общността за управление
по околната среда и одитиране), БДС EN ISO 14001, БДС EN ISO 9001.
Стандарт ISO/TS 16949:2009 не е сред изрично посочените стандарти и в тази
връзка наличието на подобен стандарт няма да доведе до допълнителен брой
точки по критерий Внедрени стандарти.
Следва да имате предвид, че проверката за категорията на предприятието
на етап договаряне ще се извърши въз основа на представени данни от
кандидата за последната приключила финансова година. В случай че към
извършване на проверката предприятието кандидат не е приключило
2016 финансова година, проверката ще се осъществи въз основа на
предоставените данни за 2015 г. В случай че кандидат предвижда
промяна на категорията към момента на сключване на договор, то
същият следва да съобрази интензитета на помощта съобразно
категорията, която предвижда да бъде към момента на сключване на
договор, както и дали тази категория попада сред допустимите за
подпомагане. Ако кандидат по настоящата процедура към момента на
сключване на административния договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ ще бъде голямо предприятие, на същият
ще бъде отказано сключване на договор, защото не попада сред
допустимите категории за подпомагане, а именно микро, малки или
средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия и
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Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

Към момента на кандидатстване по горепосочената схема – 12.10.2016 г.
дружеството се счита за „средно предприятие”, тъй като въпреки параметрите
за 2015 г., в две последователни години 2013 г. и 2014 г. дружеството е
отговаряло на критериите на „средно предприятие”. Ако през 2016 г.
предприятието запази средно списъчния брой на персонала, включително
свързаните му предприятия, над 250 души, към момента на сключване на
договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, което
евентуално ще прехвърли в 2017 г. , вече дружеството ще има две
последователни години – 2015 г. и 2016 г. със статус на „голямо
предприятие”.
Въпросът е: Ако на етап кандидатстване отговаряме на категория – „средно
предприятие”, а към момента на евентуално подписване на договор за
безвъзмездна финансова помощ, поради прехвърляне в следваща календарна
година – вече попадаме в друга категория – „голямо предприятие”, ще бъдем
ли допустим бенефициент по настоящата процедура?

76.

16.06.2016

Подател: Наджля Юмерова
Ел. поща: nedzhlya.yumerova@dinamika.bg
Уважаеми Дами и Господа,
моля за отговор на следните въпроси по процедурата:
1. Във връзка с т. II от 4. Декларацията за държавни/минимални помощи
(Приложение Е), а именно: “Общият размер на помощта за дейностите по
проекта, за които се прилагат правилата за помощ de minimis, заедно с
получените на територията на Република България други помощи de minimis
за период от три последователни години, включително текущата до датата на
деклариране, предоставени на:
а) представляваното от мен предприятие;
б) предприятията, с които представляваното от мен предприятие образува
„едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) №
1407/2013 от 18 декември 2013 г.;

1. Съгласно указанията, дадени в Приложение Е2 „За да получите минимална
помощ (помощ de minimis), предоставящият помощта следва да се увери, че
минималната помощ, за която кандидатствате, заедно с получените на
територията на Република България други минимални помощи за период от
три последователни години, включително текущата до датата на
деклариране, не надхвърля съответните тавани за помощта de minimis:
до левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева), както и до
левовата равностойност на 100 000 евро (195 583 лева) за предприятията,
осъществяващи шосейни товарни превози за чужда сметка или срещу
възнаграждение“.
С цел удостоверяване съответствието с това изискване кандидатите
следва да попълнят последната таблица, включена в това приложение,
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в) всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое
от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“;

където данните които следва да бъдат попълнени относно получените
минимални помощи са именно за годините 2014, 2015 и 2016.
Съгласно
Условията
за
кандидатстване
Декларацията
за
държавни/минимални помощи се представя от кандидатите на етап
кандидатстване и впоследствие, в случай на одобрение на проектното
предложение и при наличие на настъпили промени в декларираните
обстоятелства – преди сключване на административния договор за
безвъзмездна финансова помощ.
На база посоченото кандидатите, заявяващи подкрепа по режим „de minimis”
следва да декларират, че не надхвърлят прага от 200 000 евро както на етап
кандидатстване, така и на етап сключване на договор (ако е налице промяна).
2.Моля, запознайте се с отговора на въпрос 71, подточка 1.
Допълнително следва да имате предвид, че в случай че по Елемент А
избраният от кандидата режим държавна помощ е „Регионална
инвестиционна помощ“ и чрез проекта ще бъде осъществена първоначална
инвестиция в материални и нематериални активи, свързани с
разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект следва
всички активи, препоръчани като мярка в енергийния одит/съответно
включени като разходи в рамките на Елемент А да са пряко свързани с
разширяването на този капацитет т.е. да са пряко свързани с възможността
стопанският обект да произвежда повече от поне един от вече
произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван).
3. Съгласно т.14.2. от Условията за кандидатстване „разходите за енергиен
одит трябва да бъдат извършени преди датата на подаване на проекта и
след датата на обявяване на настоящата процедура, като плащането по
тях трябва да бъде направено не по-късно от крайния срок, определен за
представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите по проекта.“
Съблюдаването на това изискване се удостоверява с представяне към
междинния/финалния отчет на:
- разходооправдателен документ за извършения разход за енергиен
одит, издаден от фирмата-изпълнител след датата на откриване на
процедурата (след 14.5.2016 г.) и преди датата на подаване на
проектното предложение. Към междинния/финален отчет се
представят и документи за плащане в цялост на разхода по банков

г) както и, в случай че някое от предприятията, които образуват „едно и също
предприятие“, се е възползвало от помощ de minimis, получена преди
разделяне или отделяне,
не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева), както и
на 100 000 евро (195 583 лева) за предприятия, осъществяващи шосейни
товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение.”
Моля за разяснение при следната хипотеза:
Кандидат по процедурата иска да избере като приложим режим по Елемент
“Инвестиции” режим на минимална помощ, като общата стойност на
безвъзмездната финансова помощ по проекта се планира да бъде в размера на
левовата равностойност на 200 000 евро. Същевременно, същият кандидат е
получил през 2014 г. помощ в режим de minimis в размер на 140 000 лева.
Допустимо ли е кандидатът да заяви безвъзмездна финансова помощ по
настоящата процедура в размер на левовата равностойност на 200 000 евро в
тази ситуация, като се вземе предвид обстоятелството, че обективно (в случай
на одобрение на проекта по настоящата процедура) административният
договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъде сключен след 01.01.2017
г. , когато помощта, получена в този режим през 2014 г., вече няма да попада
в рамките на периода от три последователни години, включително текущата
(които ще се явяват към момента на сключване на договор 2015, 2016 и 2017
година) и в този смисъл - с получаване на помощта по проекта през 2017 г.
кандидатът няма да надвиши приложимите прагове за помощ в режим de
minimis.
2. Допустимо ли е кандидат да планира като инвестиция в рамките на проект
по
процедурата
изграждане
на
система
за
мониторинг
на
енергопотреблението в случай, че избраният от него режим по Елемент
“Инвестиции” е регионална инвестиционна помощ и с оглед на
обстоятелството, че основен предмет на проектното предложение е

14

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ“

№

Дата на
получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
осъществяването на първоначални инвестиции в ДМА,
разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект?

Разяснения от УО
свързани

с

Допълнително, в тази хипотеза, необходимо ли е всяка една от планираните в
рамките на проекта инвестиции в ДМА да водят поотделно и пряко до
разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект или е допустимо
да бъде обосновано разширяването на капацитета на съществуващия
стопански обект като цяло в следствие на реализираната инвестиция?
3. С оглед условията за допустимост на разходите, изложени в т. 14.1. т. 2 от
Условията за кандидатстване и във връзка с изключението по отношение на
допустимост на разходите за енергийно обследване:

път или в брой, с дата не по-късно от датата на подаване на
съответния междинен/финален отчет по проекта.
- Приложени към отчетната документация три оферти за избор на
изпълнител за извършване на енергийния одит като офертите следва
да са с дата след обявяване на процедурата и преди извършване на
енергийния одит и подаване на проектното предложение;
- Приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата, попълнен
по образец от Ръководството за изпълнение на договори по ОПИК;
- Копие на енергийния одит, входиран в АУЕР.
Следва да имате предвид че в случай на неодобрение на проект, направените
от страна на кандидата разходи във връзка с изпълнение на проекта, няма да
бъдат възстановени от УО на ОПИК.

“..... следва да бъдат извършени преди ПОДАВАНЕТО НА ПРОЕКТНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.” - означава ли това, че разходът, за да бъде допустим, не
следва да бъде извършен (т.е. да бъде налице издадена фактура за енергийно
обледване) преди подаване на Енергийното обследване за разглеждане от
АУЕР, а на практика - следва да бъде извършен (фактуриран) в периода след
датата на получаване на становище от АУЕР и преди датата на подаване на
проектното предложение чрез системата ИСУН 2020?

Подател: Веселин Веселинов
Ел. поща: qaa.op1@gmail.com
77.

16.06.2016

Здравейте,
Искам да Ви попитам – възможно ли е по процедура „Енергийна ефективност
за малките и средни предприятия“ да кандидатстват фирми, които имат
„Производство“ като втори код на дейност, но от 2016 година. В този случай
обстоятелството обаче ще трябва да се удостовери с документ за вписване на
промяна от Агенцията по вписванията. Това би ли бил допустим документ,
който да може да се приложи от кандидатите и да бъде приет от

Моля, запознайте се с отговора на въпрос 51, подточка 2.
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ръководството на програмата, като добавен към справката от НСИ за КИД
през 2015 година?
Благодаря!
Подател: Мария Любенова
Ел. поща: lubenovamia@yahoo.com
78.

17.06.2016
Здравейте.
Присъствах на информационния ден във Варна тази седмица и искам да Ви
поздравя за доброто представяне и изключителния професионализъм.
Във връзка с проведените дискусии по време на информационния ден
възникнаха следните въпроси:
1. Компанията, която представлявам е с код на основна икономическа дейност
в областта на производството на мебели (за което ще представим
удостоверение от НСИ). Същевременно произвеждаме и отделните
разнообразни пластмасови детайли (захващания, ъгли, части от механизмите
на отделните мебели и т.н.), които се използват и влагат в производството на
мебели, т.е. това се явява допълнителна дейност за предприятието. Въпросът
е допустимо ли е проектното предложение да бъде за разширяване на тази
допълнителна дейност (при спазване на изискванията за енергийни
спестявания) като се закупят съответните машини за производство на
пластмасови детайли?
2. По какъв начин следва да се извърши обосновката за разширяване на
дейността по режим регионална помощ - на цялата дейност на предприятието
или на тази допълнителна дейност? Моля за разяснение.
3. Необходимо ли е на етап кандидатстване да се прилагат определени
документи, че предприятието извършва тази допълнителна дейност или е
достатъчно да се посочи кода на проекта във Формуляра за кандидатстване?
Ако е необходимо, можем да докажем със съответните документи, че реално
извършваме производството на споменатите пластмасови детайли.
Благодаря Ви са отговорите.
Подател: Иван Михайлов

При условие че кодът съгласно КИД на допълнителната дейност не
попада сред изрично посочените като недопустими за подкрепа съгласно
Условията за кандидатстване, подобен проект би се считал за допустим.
Моля в допълнение вижте и отговора на въпрос 51, подточка 2, в случай
че допълнителната Ви дейност е стартирала през 2016 г.
2. В случай че по Елемент А избраният от кандидата режим държавна
помощ е „регионална инвестиционна помощ“ и чрез проекта ще бъде
осъществена първоначална инвестиция в материални и нематериални
активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ
стопански обект следва всички активи, препоръчани като мярка в
енергийния одит/съответно включени като разходи в рамките на Елемент
А да са пряко свързани с разширяването на този капацитет т.е. да са
пряко свързани с възможността стопанският обект да произвежда
повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и
значително усъвършенстван). В тази връзка разширяването следва да е
налице по отношение на дейността, за която кандидатът е заявил
подкрепа чрез проекта. За целта в т.11.1. от Формуляра за кандидатстване
следва да представи подробна информация с обосновка и аргументи.
УО обръща внимание, че е отговорност на кандидата да прецени и обоснове в
проектното си предложение съответствието на избрания от него режим с
приложимите към режима условия и изисквания.
3. Документите, които следва да се приложат към проектното предложение
са изрично посочени в т. 24 от Условията за кандидатстване. Документи,
удостоверяващи допълнителната дейност, за която се кандидатства не е
1.
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Ел. поща: bgconsult_link@abv.bg

79.

нужно да бъдат представяни към проектното предложение. Източник на
информация относно дейността, за която се кандидатства е Формулярът
за кандидатстване - т. 1 „Кратко описание на проектното предложение“,
т. 2 „Данни за кандидата“ „Код на проекта по КИД 2008“, т. 7 „План за
изпълнение/Дейности по проекта“.
Съгласно Условията за кандидатстване Оценителната комисия може по
всяко време да проверява декларираните от кандидатите данни, както и
да изисква разяснения относно документите, представени съгласно т. 24
от Условията за кандидатстване.
Всяка информация, предоставена извън официално изисканата от
Оценителната комисия, няма да бъде вземана под внимание. По
изключение кандидатът може да
предостави информация с
уведомителен характер (напр. промяна в адреса за кореспонденция,
правноорганизационната форма, лицето, представляващо дружеството и
други подобни обстоятелства), която не води до подобряване на
първоначалното проектно предложение и се предоставя писмено до
Управляващия орган.

17.06.2016
Здравейте,
Предприятието ни е средно и е с КИД: 12.00 - Производство на тютюневи
изделия, разположено е в Стара Загора, където възнамеряваме да
осъществяваме мерките за енергийна ефективност. Въпросът ни е допустими
кандидати ли сме по процедурата "Енергийна ефективност за малки и средни
предприятия?
Благодарим!

Съгласно т.13.2 „Недопустими дейности“ от Условията за кандидатстване
недопустими по настоящата процедура за подкрепа са дейности, свързани с
производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия.

Подател:Велизара Петкова
Ел. поща: vilij74@yahoo.com
80.

17.06.2016
Здравейте,
Кандидат по процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-3.001
„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" с допустим КИД
– 29.32 осъществява дейността си на два различни адреса в две сгради на две

.
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отделни площадки в гр.София.

.

В едната от сградите се извършва производствената дейност, където не е
нужно да се закупуват допълнителни машини и оборудване или да се
модернизират настоящите, но е нужно да се извършат СМР за обезпечаване
на енергийната ефективност на сградата.
Другата сграда се използва за: търговска дейност, склад и монтаж на
произведената от дружеството продукция – части за автомобили.

На база на представената информация моля за разяснения по следните два
въпроса:
1. Допустимо ли е за двете помещения да бъде изготвен един енергиен одит, в
който да бъдат обследвани и двете помещения, в които работи дружеството?
2. Допустимо ли е в един проект да се финансира СМР за сградата, в която се
извършва производствена дейност, а оборудването да бъде закупено за
сградата, в която се извършва търговска дейност, складиране и монтаж на
крайни клиенти с цел постигане на енергийна ефективност според направения
енергиен доклад?

Процедурата допуска извършването на един енергиен одит за два
обекта (две производствени площадки). Образецът на Доклад от
енергиен одит е съобразен с тази възможност и включва специални
указания за начина на отразяване на резултатите от енергийния одит
при повече от един обект.
2. Допустимо е в рамките на енергийния одит да бъдат разработени
мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд
за единия обект и на технологичното оборудване – за другия.
В заключение кандидат може да заяви подкрепа в един енергиен одит за
повече от един обект, но мерките които ще бъдат препоръчани в енергийния
одит, следва да се отнасят до дейности, осъществявани в рамките на един и
същи код на икономическа дейност (съгласно заложеното в т.1.2.1. от
Енергийния одит) т.е. обектът, за който ще бъде закупено оборудването,
следва да осъществява същата икономическа дейност като обекта, по
отношение на който е планирана мярката СМР на производствени сгради, а
не да осъществява допълнителна дейност по КИД, която попада в сектор
търговия или услуги (G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T или U).
За повече информация може да се запознаете и с отговора на въпрос 51, т.3
1.

Подател: Даниела Христова
Ел. поща: dhristova@hotmail.com
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