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Дата на разясненията от УО:28.03.2017 г. 

89.  15.03.2017 Здравейте, 

 

Във връзка с процедурата за ЕЕ в големи предприятия имам въпрос във 

връзка с изискването за предоставяне на удостоверение за КИД към 2015г. 

Основаната ни дейност е недопустима за финансиране, но имаме 

допълнителна дейност, която е допустима за финансиране и искаме да 

подготвим проект в това направление. 

В данните, които са подавани към НСИ с годишния отчет за 2015г. са 

подадени само данни за основаната ни дейност. За съжаление промяна в 

данните за минал период не е възможно да се прави и не можем да 

представим у-ние към 2015 с посочена допълнителната дейност. Допустимо 

ли е да представим у-ние за КИД за 2016г, в което е отразена и 

допълнителната дейност? Предприятието е с дългогодишна история и е добре 

познато на пазара и със съпътстващата дейност. А и все пак информацията ще 

отразява реалната текуща ситуация. 

 

Благодаря, 

 

Подател: Н. Тодорова 

Ел. поща: bulgariansmeexport@gmail.com 

 

Бихме искали да обърнем внимание, че в Условията за кандидатстване и в 

Критериите и методологията за оценка на проектни предложения изрично е 

посочено, че документът който изискваме за удостоверяване на 

обстоятелството, че кандидатът осъществяват икономическа дейност в 

допустимите сектори по процедурата е Удостоверението от Националния 

статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа 

дейност на кандидата  (въз основа на данни за 2015 г.) с включена 

информация и за допълнителните дейности (ако има такива), които кандидатът 

е извършвал. В случай, че кандидатът (и след допълнително изискване) не 

може да представи посочения документ съгласно изискванията, проектното 

предложение се отхвърля. Удостоверение от Националния статистически 

институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на 

кандидата  (въз основа на данни за 2016 г.) няма да се счита за документ 

представен съгласно изискванията. 

Относно коригирането на данни от годишните отчети за дейността на 

нефинансовите предприятия за 2015 г. следва да имате предвид, че са валидни 

следните правила: 

1. При направени проверки и ревизии от НАП, НОИ и други оторизирани 

държавни институции, след представяне на ревизионен акт, с предписание 

за предоставяне на нов Годишен отчет за дейността или на част от него;  

2. До 12 месеца, след изтичане на 2015 отчетна година въз основа на 

представени пред НСИ обосновани причини за промяна на данните. 

90.  15.03.2017 1. Имаме предприятие У, което е отдало под наем сграда или част от сграда/и 

на друго предприятие Х. Измерването на енергията, консумирана от 

предприятие Х става посредством контролни електромери. Фактурите за 

ел.енергия от електроразпределителното дружество се получават от 

Съгласно указанията за изготвяне на енергиен одит годишното потребление на 

енергия за трите години се потвърждава чрез справка по видове ресурси. 

Справката се изготвя по счетоводни данни, трябва да е подписана и 

подпечатана от кандидата на хартия, сканирана и поставена в т. 10 от одита. 
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собственика-предприятието У. Разликата между фактурираната енергия, 

получавана от електроразпределителното дружество и енергията консумирана 

от предприятието Х /измервана с контролен електромер/ е енергията, 

необходима за производството/дейността на предприятието У. Моля да ми 

отговорите как да представим в енергийния одит енергията консумирана от 

предприятие У за производството и дейността му в таблица 4.1.1 и съответно 

в раздел 10. Трябва ли да извадим от общата фактурирана енергия, енергията 

измерена посредством контролния електромер в предприятие Х.  

 

Подател: Валентина Узунова 

Ел. поща: enaoptima@abv.bg  

Посочената енергия следва да представлява реално потребената от страна на 

кандидата енергия. С оглед на описаната от Вас конкретна ситуация от общата 

фактурирана енергия предприятие Y следва да извади префактурираната 

енергия към предприятие X и разликата, която следва да представлява реално 

потребената от него енергия, следва да бъде включена като данни в т.10 от 

одита. 

При проверка, кандидатът трябва да е в състояние да докаже декларираните 

количества горива и енергия чрез документи, с които са уредени 

взаимоотношенията наемодател – наемател.  

91.  16.03.2017 Здравейте, 

 

във връзка с процедура BG16RFPO002-3.002 "Повишаване на ЕЕ в големи 

предприятия" и направена презентация в рамките на информационните дни, 

касасеща доклада от обследване за енергийна ефективност (Приложение Б), 

имам следния въпрос: 

 

На слайд 9 от презентацията, касаещ особеностите при изчислението на 

завишено потребление считаме, че във формулата, свързана с положението 

след мярката е допусната техническа грешка и вместо "-" следва да е "+", а 

именно (E1+E2*-E3)/Nexp следва да бъде (Е1+Е2*+Е3)/Nexp. Коректна ли е 

бележката ни? Моля за потвърждение. 

 

 

Подател: e-kandidatstvane@mail.bg 

Ел. поща: e-kandidatstvane@mail.bg 

Бележката Ви е коректна и техническата грешка е отстранена.  

Актуалната версия на презентацията за енергийния одит може да бъде 

намерена на следните линкове: 

- http://opik.bg/uploads/2017/03/bg16rfop002-3002-povishavane-na-energiynata-

efektivnost-v-golemi-predpriyatiya-3.pdf; 

- http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=152. 

 

 

92.  17.03.2017 Здравейте, 

1. В Регистъра за минималните помощи е възможно да се проверяват 

предприятия, регистрирани в България (по ЕИК). Моля за информация как ще 

проверявате дали чуждестранни предприятия, с които кандидатът образува 

"едно и също предприятие" са получавали такава помощ? Задаваме този 

въпрос, защото е много трудно да съберем инфо от едно чужд.предприятие, с 

което образуваме "едно и също предприятие" и искаме лично да проверим 

дали е получавал де минимис на територията на България. Освен ако не 

1. Информационната система „Регистър на минималните помощи“ (ИС РМП) 

има за цел да информира заинтересованите лица за размера на получените от 

тях минимални помощи, както и да подпомогне администраторите на помощ с 

оглед спазването на установените в Регламентите прагове.  

Следва да имате предвид, че чуждестранно юридическо лице подлежи на 

задължителна регистрация в регистъра БУЛСТАТ, съобразно чл. 3, ал. 1, т. 5 

от закона за регистър БУЛСТАТ когато: 

1.1. осъществява стопанска дейност на територията на Република България, 

http://opik.bg/uploads/2017/03/bg16rfop002-3002-povishavane-na-energiynata-efektivnost-v-golemi-predpriyatiya-3.pdf
http://opik.bg/uploads/2017/03/bg16rfop002-3002-povishavane-na-energiynata-efektivnost-v-golemi-predpriyatiya-3.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=152
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потвърдите, че няма начин дружество с чуждестранна регистрация да получи 

де минимис на територията на нашата страна? 

2. Относно кандидат, който е дружество-майка и има дъщерни предприятия и 

съставя с тях консолидиран отчет, но не подава Справка за група предприятия 

в НСИ (подаването й не е задължително) и съответно няма как да представи 

такава като част от придружителните документи? Въпросът ми е изисквате ли 

тази информация да Ви бъде предоставена по друг начин и ако да, какъв? 

3. Как се изчислява на ниво група критерият за допустимост, касаещ 

"предприятие в затруднение", при положение, че кандидатът от една страна 

формира група предприятия със своите дъщерни дружества и съставя 

консолидиран финансов отчет с тях, а от друга страна участва в 

консолидирания отчет на друга фирма? Консолид.отчет на другата фирма 

включва различни предприятия от тези в първата група. Т.е. се получава 

така,че кандидатът има отношение към два консолидирани отчета. В този 

случай критерият за предприятие в затруднение следва да бъде проверен 

освен индивидуално за кандидата, също така и поотделно с данните от всеки 

от двата консолидирани отчета или по друг начин? 

 

Подател: Александра Иванова 

Ел. поща: alexandraltd@abv.bg 

 

включително и чрез място на стопанска дейност1 или определена база2 или 

обект; 

1.2. когато ефективното управление е на територията на Република България; 

1.3. притежава недвижимо имущество на територията на Република България; 

Не подлежат на регистрация в регистъра БУЛСТАТ само чуждестранните 

лица, от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна 

по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

осъществяващи стопанска дейност в страната единствено при условията на 

свободно предоставяне на услуги. Това означава, че в случай, че 

чуждестранните юридически лица, установени в държава членка отговарят на 

изискването на чл. 3, ал. 1, т. 5 от ЗРБ те подлежат на вписване в регистъра, 

освен ако не предоставят само услуги. Чуждестранните юридически лица, 

които не са установени на територията на страната, чрез място на стопанска 

дейност, ефективно управление и/или притежаване на недвижими имоти не 

подлежат на вписване в регистъра БУЛСТАТ. 

Във връзка с изложеното следва да имате предвид, че чуждестранните 

предприятия, получаващи минимална помощ на територията на Република 

България, следва да са регистрирани в регистър БУЛСТАТ, посредством който 

могат да бъдат проверявани в система „Регистър на минималните помощи” 

(ИС РМП). 

Преценката по отношение на обстоятелството  дали максималният размер на 

помощта по режим de minimis за едно и също предприятие, заедно с другите 

получени минимални помощи, не надхвърля левовата равностойност на 200 

000 евро за период от три бюджетни години, изчислен в съответствие с т. 9, II, 

3 от Условията за кандидатстване се извършва на основание попълнената от 

кандидата Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение Е) и 

посочената Информационна система "Регистър на минималните помощи". 

Допълнително, следва да имате предвид, че преценката за получените помощи 

от „едно и също предприятие“ се извършва единствено по отношение на 

територията на Р. България, независимо от формата и националността на 

предприятието получило помощ. 

2. Въпреки непредставянето на Справка за група предприятия в НСИ на етап 

кандидатстване при попълването на Декларацията за държавни/минимални 

помощи (Приложение Е) следва се взимат предвид групата предприятията, с 

които предприятието-кандидат формира група (ако е приложимо). 
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Изискванията по т. Б) на т. 11.2. „Критерии за недопустимост на кандидатите“ 

от Условията за кандидатстване се прилагат и на равнище група – както за 

предприятието-кандидат, така и за предприятията, с които то формира група 

предприятия. Всички те трябва да отговарят на изброените изисквания. Преди 

сключване на административен договор за безвъзмездна финансова помощ се 

извършва проверка на кандидата и лицата, с които същият е партньор и 

свързан, формирайки група, въз основа на подадената декларация за 

държавни/минимални помощи (Приложение Е) и чрез извършване на 

служебна проверка на наличната информация в публичните регистри (вкл. 

Търговския регистър). В тази връзка предприятията, с които предприятието 

кандидат формира група, следва да бъдат посочени в Справка за обобщените 

параметри на кандидата и предприятията, с които кандидатът сформира 

"голямо предприятие", "едно и също" предприятие и/или "група“ (Приложение 

Щ към Условията за кандидатстване). 

3. По отношение на обстоятелството дали групата, с която предприятието 

кандидат формира такава, е в затруднение, преценката е спрямо цялата група, 

разглеждана в цялост. В тази връзка необходимо е консолидираните (в 

случаите когато всички предприятия от групата са включени в 

консолидирания финансов отчет) или общите финансови показатели на 

групата (в случаите, когато не всички предприятия от групата са включени в 

консолидирания финансов отчет) да се вземат предвид при преценката дали 

предприятието кандидат е в затруднение. 

93.  17.03.2017 Уважаеми Господа, 

 

Предприятие Х, включено в списъка от Приложение I към Директива 

2003/87/Е планира подготовка на проект по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, Процедура на 

подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната 

ефективност в големи предприятия“, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна 

ефективност”, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и 

енергийна ефективност”. 

 

Към настоящия момент за производството на крайния продукт 

Предприятието добавя материал, подлежащ на рециклиране /повторно 

използване/. Съществува реална възможност да се изгради система за 

1. и  2. Инвестициите, свързани с изпълнение на посочените от Вас мерки 

биха са считали за допустими, при положение че същите са препоръчани 

като мярка в обследването за енергийна ефективност и отговарят на 

всички останали изисквания и ограничения съгласно Условията за 

кандидатстване, вкл. от гледна точка на изискванията за режимите на 

държавна/минимална помощ.   

Бихме искали да обърнем внимание, че по настоящата процедура няма да се 

подкрепя придобиването на активи, в случаите когато това представлява по-

скоро добавяне на компоненти към съществуващи активи, без да е налице 

достатъчна увереност, че същите представляват първоначална инвестиция в 

цялостно ново решение.  

Освен това, придобиването на оборудване към съществуващи производствени 

линии не може да гарантира устойчивостта на направената инвестиция, тъй 
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рециклиране на стъклени отпадъци, която ще доведе до: 

 

- намаляване разходите за подготовка на входящи суровини: 

 

- намаляване разхода на енергия от допълнително подгряване (чрез 

електроди за електроподгрев на пещта) за образуване на стъкломаса за 

производство на крайния продукт,  

 

- намаляване на времето и разходите за получаване на желания цвят на 

стъкломасата чрез добавяне на трошки с желания цвят.  

 

За производство на крайния продукт също така има изградена система за 

сгъстен въздух и система за вакуум. Сгъстения въздух се използва за 

формоване на стъклените изделия в автоматични формовъчни машини и 

управление на пневматични задвижвания. Вакуумът се използва за формоване 

на стъклените изделия. 

 

Въпрос 1: Допустимо ли е включване в проекта на мярка „Изграждане на 

система за рециклиране на стъклени отпадъци” по процедурата. 

 

Въпрос 2: Допустимо ли е включване в проекта на мерки „Доставка на нови 

компресори с честотно управление”, „Топлинно изолиране на 

въздухопроводната мрежа и ресиверите на инсталацията за сгъстен въздух” и 

„Подмяна на вакуум помпи”. 

 

Подател: Севдалина Джабарска 

Ел. поща: sdjabarska@energysaving.bg 

 

като е възможно останалите части от съществуващото оборудване да са 

остарели и амортизирани, което увеличава риска от непостигане на ефекта от 

изпълнението на проекта, неговите цели и резултати в такава степен, както  

придобиването на цялостно ново решение. 

 

Допълнително при преценката на допустимостта на предвидените от Вас 

инвестиции следва да се съобразите и с изискванията, заложени в Условията за 

кандидатстване, касаещи кандидати с инсталации, включени в регистъра за 

търговия с квоти за емисии на парникови газове, а именно че кандидатите, 

включени в този списък, могат да заявяват за подкрепа само инвестиции, 

които не са пряко свързани и не влияят на производствения процес на 

инсталацията, на нивата на емисиите и замърсяването от нея, както и не 

водят до повишаване на производствените ѝ мощности. 

В кратки срокове УО на ОПИК възнамерява да публикува отделно разяснение, 

касаещо кандидати с инсталации, включени в регистъра за търговия с квоти за 

емисии на парникови газове с цел подпомагане на процеса по идентифициране 

на мерките в одита/инвестиции в проекта, които да отговарят на 

горепосоченото ограничение и в тази връзка Ви препоръчваме да следите 

рубриката „Въпроси и отговори“, за да се запознаете с него.  

94.  17.03.2017 Здравейте, 

 

Във връзка с обявена процедура № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на 

енергийната ефективност в големи предприятия“, имаме следния въпрос: 

 

1. Допустимо ли е автоматизирана система за мониторинг на 

енергопотреблението да се финансира по Елемент Б, в случай че 

1. Съгласно Условията за кандидатстване по елемент Б могат да се заявят 

инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна 

ефективност, които не са заявени по Елемент А. 

В случай, че автоматизирана система за мониторинг и контрол на 

енергопотреблението (АСМК) е препоръчана като мярка в обследването и не е 

заявена по елемент А на процедурата, същата може да бъде заявена по елемент 

Б. 
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инвестициите са по режим регионална инвестиционна помощ; 

 

2. Допустимо ли е да се заложат дейности за оползотворяване на отпадна 

енергия по Елемент Б, в случай че инвестициите са по режим регионална 

инвестиционна помощ; 

 

3. Предприятие, предвижда разширяване на съществуващо производство с 

въвеждане на ново оборудване, което ще замени една от действащите 4 

(четири) технологични линии. 

 

С него ще се произвежда продукт, който е абсолютно същият по състав, но 

различен по размер от досега произвежданите продукти.  

 

Как да докажем енергийните спестявания при въвеждането на новото 

оборудване? По какъв начин трябва да се изчислят и с какво да се сравни 

консумацията на новото оборудване: само с актива, който се заменя или с 

общото произведено количество продукти и изразходвана енергия от 4-те 

действащи към момента технологични линии. 

 

Подател: Виолета Янушева 

Ел. поща: office@vitaro.eu 

 

За да бъде допустима една мярка, свързана с въвеждане на АСМК, същата 

следва да отговаря на изискванията за нея, посочени в т. 5 от енергийния одит. 

2. В случай че инвестиция, свързана с оползотворяване на отпадна енергия, е 

препоръчана като мярка в обследването и не е заявена по елемент А на 

процедурата, същата може да бъде заявена по елемент Б. 

3. Анализът на енергийните спестявания се прави въз основата на сравнение на 

потреблението на енергия от съществуващото и препоръчаното с мярката 

оборудване за производството на същия продукт. Това, доколко в конкретния 

случай става въпрос за един и същи продукт, трябва да бъде анализирано от 

кандидата.  

 

При замяна на даден актив съпоставката се извършва само с актива, който ще 

бъде заменен. 

 

95.  17.03.2017 Уважаеми дами и господа, 

 

Съгласно разяснението, дадено от Европейската комисия на платформата за 

държавни помощи eState Aid Wiki, инвестиции в системи, които произвеждат 

енергия, вкл. и за собствено потребление (като система за климатизация, 

котели, системи за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия, ко-

генерация, термопомпи, вентилационни системи и др. под.), не могат да 

получат финансиране по режим „регионална инвестиционна помощ“. В тази 

връзка, моля за следните разяснения: 

 

Кандидат по процедурата развива основната си дейност в областта на 

машиностроенето. По проекта се предвижда закупуването на нова 

компресорна система – състои се от маслен винтов компресор с променлива 

1. При съблюдаване на всички изисквания, заложени в Условията за 

кандидатстване по процедурата посочената от Вас компресорна система 

би се считала за допустима по режим „регионална инвестиционна помощ.“ 

при условие че същата да води до една от двете възможни първоначални 

инвестиции, а именно разширяване на капацитета на съществуващ 

стопански обект  или основна промяна в целия производствен процес на 

съществуващ стопански обект. За да е допустим даден дълготраен актив, 

заявен в рамките на режим „регионална инвестиционна помощ“ следва 

същият самостоятелно да води до един от двата вида първоначална 

инвестиция. 

Бихме искали да обърнем внимание, че намаляване на консумираната 

енергия от страна на кандидата в резултат на въведената компресорна 

система не е достатъчно основание, за да се считат този вид инвестиция 
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производителност, два винтови компресора с фиксирана производителност, 

ресийвър, филтър за компресиран въздух, сепаратор и др. С помощта на тази 

система ще се захранват производствени машини, които извършват различни 

операции от основния производствен процес (шлайфане и суперфиниш на 

гривни, монтаж на метални компоненти и др.). Планираното за доставка 

оборудване представлява ДМА, което пряко ще допринесе за разширяване на 

производствения капацитет на съществуващия стопански обект.  

 

С оглед на гореописаното, моля за конкретни отговори, както следва: 

 

1. Допустимо ли е закупуването на цитираната компресорна система, 

включваща винтови компресори и допълнително оборудване по 

режим „регионална инвестиционна помощ“ при стриктно спазване на 

всички други условия за допустимост, произтичащи от Условията за 

кандидатстване по процедурата. 

 

2. Допустимо ли е включването в гореописаната системата на въздушен 

винтов компресор с вградена в него система за рекуперация на 

топлинна енергия отново под режим „регионална инвестиционна 

помощ“, респективно това би ли довело до присъждане на 

допълнителен брой точки при оценка на проектното предложение. 

 

Благодаря предварително! 

 

Подател: Радослав Марков 

Ел. поща: radoslav.markov@fibank.bg 

 

като отговаряща на изискванията за разширяване на капацитета на 

съществуващ стопански обект или основна промяна в целия 

производствен процес на съществуващ стопански обект. 

В тази връзка, за да е допустима посочената от Вас компресорна система, 

следва в т.11.1. от Формуляра за кандидатстване да сте представили 

подробна и аргументирана информация как същата е пряко свързана с 

разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект или основна 

промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект. 

Ако някой от заявените за подкрепа активи по Елемент А, не е обоснован 

от гледна точка на първоначална инвестиция, разходите за посочените 

активи ще бъдат премахнати от бюджета. 

 

Бихме искали също така да обърнем внимание, че в случаите, когато е 

предвидено закупуване на  цялостна линия за производство, състояща се от 

няколко компонента (машини/съоръжения/оборудване), в офертата към 

Формуляра за кандидатстване следва да се посочат видовете и броя на 

компонентите на линията, както и минимални технически и/или 

функционални характеристики на всеки компонент поотделно, които 

съответстват на посочените в табл. 6.5. от Енергийния одит. 

 

2. В случай че посоченият от Вас винтов компресор е съоръжение за 

производство на сгъстен въздух, същият би се считал за допустим разход 

по режим „регионална инвестиционна помощ“ при съблюдаване на всички 

останали изисквания и ограничения съгласно Условията за 

кандидатстване.  

Допълнително бихме искали да обърнем внимание, че критерият, зададен 

в раздел I, подточка 2 от Критериите за техническа и финансова оценка ще 

се счита за изпълнен само в случаите, когато с проекта се предвижда 

въвеждане на мярка с цел оползотворяване на отпадна енергия. Когато 

машините и съоръженията, предвидени за закупуване по проекта, имат 

вградено оползотворяване на отпадна енергия, посоченият критерий няма 

да се счита за изпълнен и проектното предложение няма да получи 

допълнителен брой точки. 

Следва да имате предвид, че по настоящата процедура няма да се 

подкрепя придобиването на активи, в случаите когато това представлява 
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по-скоро добавяне на компоненти към съществуващи активи, без да е 

налице достатъчна увереност, че същите представляват първоначална 

инвестиция в цялостно ново решение.  

Освен това, придобиването на оборудване към съществуващи 

производствени линии не може да гарантира устойчивостта на 

направената инвестиция, тъй като е възможно останалите части от 

съществуващото оборудване да са остарели и амортизирани, което 

увеличава риска от непостигане на ефекта от изпълнението на проекта, 

неговите цели и резултати в такава степен, както  придобиването на 

цялостно ново решение. 
 

 


