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Дата на разясненията от УО: 23.03.2017 г.
84.

13.03.2017

Здравейте,
Във връзка с процедурата имам следния въпрос:

1.

1. Ако проектът е свързан със стартирането на производство на ел. енергия от
отпадна топлина, която да бъде използвана за собствено потребление, по
режима по чл. 38 и няма други предвидени мерки за изпълнение освен тази,
то при посочването на кода на проекта какъв код следва да бъде посочен:
производство на енергия или производствения код на фирмата. Ясно е, че
фирмата не разполага със спомагателен КИД „Производство на енергия“, тъй
като до този момент не е имала такава дейност, а няма и да има, тъй като няма
да продава енергия, а ще я използва за собствени нужди. Реално
произведената енергия ще отива в производството, така че в този случай
допустимо ли е да се посочи основния производствен код на фирмата за код
на проекта?

Бихме искали да обърнем внимание, че тази икономическа дейност следва
да фигурира като основна или допълнителна в Удостоверението за код на
основната икономическа дейност, издадено от НСИ (въз основа на данни
за 2015 г.) с включена информация и за допълнителните дейности (ако
има такива), които кандидатът извършва. По отношение на тази дейност
трябва да е налице информация за енергийното потребление за предходен
тригодишен период.

2. Ако основния код на кандидата е производство на енергия, но с настоящия
проект отново няма да се произвежда енергия за продажба, а ще се
оползотворява отпадна топлина за производство на енергия за собствени
нужди, то допустимо ли е кода на проекта да е производство на енергия и да
се кандидатства за производство на енергия за собствени нужди.
С уважение:
Подател: Ц. Величкова
Ел. поща: ceca_velichkova@abv.bg

При условие, че отпадната енергия ще бъде използвана за собствено
потребление на предприятието за целите на икономическата дейност,
която то извършва, то тогава инвестицията, свързана с нейното
оползотворяване представлява мярка за енергийна ефективност спрямо
въпросната производствена дейност на предприятието. На база
посоченото четирицифреният код по КИД 2008, който трябва да бъде
посочен в т. 2 от образеца на енергиен одит и спрямо който се предвиждат
мерки за повишаване на енергийната ефективност, както и кодът на
проекта по КИД 2008, който се посочва в т. 2 от Формуляра за
кандидатстване следва да е кода на въпросната икономическа дейност, за
целите на която ще бъде ползвана отпадната енергия.

2.

Съгласно посоченото в т. 1 икономическата дейност, която трябва да се
посочи в енергийния одит и във Формуляра за кандидатстване като код на
проекта по КИД е икономическата дейност, по отношение на която са
предписани мерките за енергийна ефективност в одита/заявени
инвестиции в проекта. Препоръчаната мярка за оползотворяване на
отпадна топлина, за да се счита за допустима следва да е свързана с
намаляване на крайното енергийно потребление и да не въздейства върху
системите на преобразуване, пренос и разпределение на енергия. Важно е
да се прави разлика между енергията за собствени нужди и енергията за
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собствено потребление. За повече информация може да се запознаете с
разяснението на въпрос № 85, т. 1, дадено по-долу.
85.

13.03.2017

Здравейте,

1.

във връзка с отворената за кандидатстване процедура BG16RFOP002-3.002 Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия, бих искала
да поставя следните въпроси:
1. Съгласно Указанията за кандидатстване по процедурата кандидати с
дейност попадаща в сектор D „Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”, могат да заявят
подкрепа за дейности, свързани с намаляване на крайното енергийно
потребление.
В ДИРЕКТИВА 2012/27/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за
изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви
2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО е посочено, че „крайно енергийно потребление“
означава цялата енергия, доставена на промишлеността, транспорта,
домакинствата, услугите и селското стопанство, което изключва доставките за
сектора на преобразуване на енергия и самите отрасли на енергетиката.
В тази връзка ще се счита ли за допустимо по процедурата третирането като
„крайно енергийно потрабление“ на горивата, изразходвани за
производството на енергия, потребявана за собствени нужди от предприятие
попадащо в сектор D?
2. Разходите за подмяна на дограма ще се считат ли за разграничима единица,
която е пряко свързана с повишаване на енергийната ефективност в случаите
на кандидатстване по режим „инвестиционни помощи за мерки за
повишаване на енергийна ефективност“?
Предварително благодаря за отговорите!

Енергията за собствени нужди е енергията, потребявана при работата на
съоръженията и инсталациите, чрез които се осъществява производството
на енергия. Мерки, въздействащи върху потреблението за собствени
нужди, биха довели до намаляване на първичното, а не на крайното
енергийно потребление, което не съответства на изискването, заложено в
Условията за кандидатстване кандидати с дейност, за която кандидатстват,
попадаща в сектор D „Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и газообразни горива” да не могат да заявят подкрепа за
дейности, свързани с изпълнение на мерки, отнасящи се до преобразуване,
пренос и разпределение на енергия, а само за такива, свързани с
намаляване на крайното енергийно потребление.
За такъв тип обекти може да се предлагат мерки, въздействащи върху
енергията за собствено потребление, която не е свързана пряко с
производствения процес (системите за преобразуване, пренос и
разпределение на енергия) и представлява крайно енергийно потребление.

2.

В случай че мярката е свързана с подмяна на дограма с по-енергийно
ефективна такава и при условие, че ще се прилага чл. 38, пар. 3, буква а) от
Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, то за да се считат разходите за
разграничими следва енергийният одитор в т.5.1.5. да отграничи онези
елементи, свързани с дейността по подмяна на дограма, които са пряко
свързани с енергийната ефективност като стъклопакета и дограмата
например и за тях да бъдат дадени минмални технически и/или
функционални характеристики в т.6.5. от одита. В КСС, която кандидатът
следва да приложи към Формуляра за кандидатстване освен разходите,
отнасящи се до дограмата и стъклопакета, които следва да бъдат
остойностени отделно, трябва да фигурира и обща стойност на услугата, в
която да бъдат включени всички останали разходи, които нямат пряко
отношение към енергийната ефективност като демонтаж на старата
дограма и монтаж на новата например.
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Подател: Юлия Петрова
Ел. поща: smart_projects@abv.bg
Уважаеми Господа,
Дружество ни осъществява дейност в КИД-2008 42.11 “Строителство на
автомагистрали, пътища и самолетни писти“. В рамките на настоящата
процедура то желае да разшири дейността си и да закупи единствено
транспортна техника, която да се използва за добив на скална маса.
Впоследствие тя ще бъде преработвана и от нея ще бъде произвеждани
бетонови смеси и бетонови тухли, които да бъдат използвани в
промишленото и граждански строителство на сгради. С това инвестицията ни
ще попадне в КИД 23.61 "Производство на изделия от бетон за
строителството". В тази връзка искаме да получим отговор на следните
въпроси:
1) Ще получим ли допълнителни точки по критерии "Приоритизиране на
проекти" след като проекта ни ще попадне в сектор С23?
2) Тъй като настоящият ни КИД е свързан със сектор транспорт, но пък
конкретната инвестиция няма да има никаква връзка с транспортния сектор,
то допустимо ли е да кандидатстваме по режим "Регионална инвестиционна
помощ?
Подател: Станислав Тодоров
Ел. поща: office@gpcbg.com

Разяснения от УО

1) Бихме искали да обърнем внимание, че съгласно Условията за
кандидатстване „кандидатите по настоящата процедура могат да заявят за
подкрепа дейности, които се изпълняват в рамките на основната или на
допълнителната си икономическа дейност. За да удостоверят, че
осъществяват икономическа дейност в един от горепосочените допустими
сектори, кандидатите следва да представят към проектните предложения
актуално Удостоверение за код на основната икономическа дейност,
издадено от Националния статистически институт (въз основа на данни за
2015 г.) с включена информация и за допълнителните дейности (ако има
такива), които кандидатът извършва.“
На база посоченото, за да заявите подкрепа по проекта си за код на
икономическа дейност 23.61 "Производство на изделия от бетон за
строителството" този код следва да фигурира в Удостоверението Ви за код на
основна икономическа дейност, издадено от НСИ (въз основа на данни за 2015
г.) с включена информация и за допълнителните дейности (ако има такива).“
Допълнително по отношение на дейността, за която са предвидени мерките в
доклада/съответно заявени инвестиции в проекта следва да е налице
информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период
(2014-2016), което кандидатът доказва със справка по видове ресурси,
изготвена на база счетоводни данни.
Следва да имате предвид също така, че съгласно Условията за кандидатстване
не може да бъде заявена подкрепа за повече от един код на икономическа
дейност.
В случай, че кандидатът отговаря на дадените по-горе изисквания и кодът на
икономическа дейност, за който е заявил подкрепа попада в раздел С23
„Производство на изделия от други неметални минерални суровини“ съгласно
КИД-2008, същият би получил допълнителен брой точки по критерий 1 от
раздел IV “Приоритизиране на проекти” на критериите за техническа и
финансова оценка.
2. Съгласно Условията за кандидатстване (т. 11.2 „Критерии за недопустимост
на кандидатите“) по елемент A потенциалните кандидати не могат да получат
безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими
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Уважаеми Господа,
Във връзка с подаване на проект в режим „инвестиционни помощи за мерки
за повишаване на енергийна ефективност“, моля Ви за отговор на следния
въпрос:
При неразграничими разходи за инвестиция, се извършва сравнение с
идентична инвестиция с по-ниски показатели за енергийна ефективност,
която е възможно да бъде реализирана без подкрепа по настоящата
процедура. Под идентична инвестиция се има предвид технически сравнима
инвестиция, но с по-ниски показатели за енергийна ефективност (т.е.

Разяснения от УО

на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и по-конкретно, ако в случай на
„регионална инвестиционна помощ“, дейността за която кандидатстват се
отнася до сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура.
В Приложение Х („Съкращения и основни дефиниции“) е дадено определение
както за транспортен сектор, така и за транспортна инфраструктура. За да
прецени дали попада в посоченото ограничение кандидатът следва да
определи дали дейността, за която кандидатства се отнася до сектор транспорт
или има отношение към инфраструктурата, която е необходима и се използва
за предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от
Регламент (ЕО) № 651/2014.
В случай че инвестицията, която кандидатът е заявил, че иска да придобие по
елемент А има отношение към инфраструктурата, която е необходима и се
използва за предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45
от Регламент (ЕО) № 651/2014, същата не би следвало да се счита за
допустима по режим „регионална инвестиционна помощ“.
На база посоченото следва както в енергийния одит, така и във Формуляра за
кандидатстване да е описан ясно и подробно производствения процес, за който
заявява подкрепа кандидата, за да може да бъде преценено доколко посочената
инвестиция има отношение към последващите етапи, които са пряко свързани
с изграждането на транспортната инфраструктура.
В случай, че транспортираната добита скална маса ще бъде използвана/влагана
от страна на кандидата в изграждането на транспортна инфраструктура,
кандидатът няма да се счита за допустим по режим „регионална
инвестиционна помощ“. За повече информация може да се запознаете и с
разяснение на въпрос 76, т.2.
1. Идентичната оферта може да се отнася до стар модел на оборудването, за
което искате да заявите подкрепа при условие, че:
- отговаря на изискването да е с еднакъв производствен капацитет и
технически характеристики с изключение на онези, които са пряко свързани с
постигането на по-високо равнище на енергийна ефективност и са посочени в
т.6.5. от енергийния одит.
- все още се предлага на пазара и може да бъде закупено.
Следва да имате предвид, че когато прилагате изискванията на чл. 38, пар. 3,
буква б) на Регламент (ЕС) 651/2014 освен оферта на оборудването, което
искате да придобиете и идентична такава, към Формуляра за кандидатстване
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инвестиция с еднакъв производствен капацитет и технически характеристики
с изключение на онези, които са пряко свързани с постигането на по-високо
равнище на енергийна ефективност ).
В смисъла на горното, допустимо ли е:
- офертата за идентичната инвестиция да включва стар модел на
оборудването;
- офертата за идентичната инвестиция да включва оборудването "втора ръка"
(при използване на собствени средства кандидатите често предпочитат да
закупят използвано оборудване заради по-ниските цени);

трябва да приложите и бизнес план, решение на управителното тяло на
кандидата, опростен анализ разходи-ползи или друг приложим документ, по
Ваша преценка, в потвърждение на обстоятелството, че бихте реализирали
идентичната инвестиция, в случай че не получите помощ по настоящата
процедура.
2. Съгласно т.13.2. от Условията за кандидатстване за недопустими по
процедурата се считат дейности, свързани със „…закупуване на дълготрайни
активи втора употреба и на дълготрайни активи, които не са заведени за първи
път от получателя на помощта (закупени от първи доставчик или
производител);….“. С оглед на изискването по чл. 38, пар. 3, буква б) на
Регламент (ЕС) 651/2014 за сравняване с подобна (идентична) инвестиция, би
следвало идентичната инвестиция да може да бъде придобита при същите
условия като планираната за закупуване в рамките на проекта такава.
Допълнително с оглед на това, че при посочения режим е допустима само
разликата между разходите за двете инвестиции, а инвестиция, която е втора
употреба при равни други условия има по-ниска пазарна стойност от
инвестиция, придобита за първи път, допускането и на двата вида оферти за
идентична инвестиции (нови и втора употреба) би поставило кандидатите при
различни условия.
Съгласно посоченото в т. 25 от Условията за кандидатстване „В рамките на
настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно
предложение при съобразяване на изискванията по т. 9 от настоящите
Условия за кандидатстване. В рамките на настоящата процедура проектно
предложение може да подаде само едно предприятие от няколко свързани
предприятия, осъществяващи сходна основна икономическа дейност. 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 същия клас
(четирицифрен код) съгласно Класификация на икономическите дейности КИД-2008 (Приложение У).“
На база посоченото свързани с предприятия с различен основен код на
икономическа дейност могат да подадат проектни предложения по настоящата
процедура дори и в случаите, когато кодът им на проекта по КИД е един и
същ.
Бихме искали да обърнем внимание, че съгласно изискванията на процедурата

Благодаря Ви!
Подател: Костадин Костадинов
Ел. поща: kostadinov30@abv.bg

88.

14.03.2017

Здравейте,
Искаме да кандидатстваме по настоящата процедура с 2 дружества, които са
част от една група предприятия. Дружество А е с основен код на
икономическа дейност B 08.12. Дружество Б е с основен код на икономическа
дейност F 42.11 и код на допълнителна икономическа дейност B 08.12.
Допустимо ли е да подадем проектно предложение на дружество А с кода на
основната икономическа дейност – 08.12, и проектно предложение на
дружество Б с кода на допълнителната му икономическа дейност - 08.12, или
ще се тълкуват като предприятия, осъществяващи сходна дейност, въпреки
различните кодове на основна икономическа дейност (08.12 и 42.11)?
Подател: Калоян Наумов
Ел. поща: kaloyan.naumov@mail.ru
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ“

№

Дата на
получаван
е

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

Разяснения от УО

икономическата дейност, за която се заявява подкрепа следва да фигурира като
основна или допълнителна в Удостоверението за код на основната
икономическа дейност, издадено от НСИ (въз основа на данни за 2015 г.) с
включена информация и за допълнителните дейности (ако има такива), които
кандидатът извършва. По отношение на тази дейност трябва да е налице
информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период.
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