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Дата на разясненията от УО:24.04.2017 г.
127. 13.04.2017

Здравейте,
Имам въпрос свързан с проекта "Повишаване на енергийната ефективност в
големи предприятия", относно Допустимите кандидати "имат поне 3
приключени финансови години (2013, 2014 и 2015)". Трябва ли фирмата да е
извършвала дейност, защото през 2014г и 2015г. нашата фирма не е
извършвала никаква дейност и сме си подали нулева декларация към НАП. В
тази връзка допустими кандидати ли сме.
Подател: И.Лазарова
Ел. поща: s.consulting.ruse@gmail.com

Освен изискването за допустимост към кандидатите да имат минимум три
приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на
обявяване на процедурата за подбор на проекти, Условията за кандидатстване
поставят и изискване проектите да се основават на мерки, препоръчани в
енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен
за целите на процедурата за подбор на проекти (съгласно Приложение Б към
Условията за кандидатстване).
Обследването за енергийна ефективност следва да съдържа единствено мерки,
свързани с дейността за която се кандидатства, като по отношение на тази
дейност трябва да е налице информация за енергийното потребление за
предходен тригодишен период.
За целите на изготвяне на енергийния одит годините, за които се изисква
информация за енергийното потребление са фиксирани на 2014, 2015 и 2016 г.
(съгласно посоченото в т.4.1. от образеца на енергиен одит). При попълването
на тази точка от енергийния одит изрично е посочено, че не се допуска да има
нулево потребление на енергия за някоя от трите календарни години. Същото
ще бъде проверявано и в справката, представена в т. 10 на енергийния одит.
Справката се изготвя по счетоводни данни, подписва се и се подпечатва от
кандидата на хартия преди да бъде сканирана и поставена в точка 10 от одита.
На база посоченото в случай, че кандидатът не е осъществявал дейност през
2014 и 2015 г. и при положение, че за тези години кандидатът има нулево
потребление, същият няма да се счита за допустим по процедурата, защото
няма да отговаря на изискването за наличие на информация за енергийното
потребление за предходен тригодишен период (съгласно изискването
заложено в Приложение Й, раздел „Критерии за оценка на допустимостта на
проекта“, т. 4).
Допълнително бихме искали да обърнем внимание, че финансовите данни на
кандидата се взимат предвид при изчисляване на част от показателите,
заложени в раздел II. „Икономическа и финансова стабилност на кандидата“
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Уважаеми госпожи и господа,
Моля за становището Ви относно допустимостта на кандидат по отворената
за кандидатстване процедура за подбор на проекти № BG16RFOP002-3.002
„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.
Ние сме предприятие, развиващо дейността си в отрасъл „Производство на
други основни неорганични химични вещества“ с код на икономическа
дейност 20.13, като сме включени в регистъра за търговия с квоти за емисии
на парникови газове с основната си производствена инсталация.
Възнамеряваме да кандидатстваме по процедурата, с проект насочен към
подобряване на енергийната ефективност в спомагателни съоръжения, които
не са включени в разрешителното, не влияят пряко на производствения
процес, не са свързани с пряк емитент и няма да доведат до повишаване на
производствените мощности, нито пък ще повлияят замърсяванията от
основната ни инсталация. Допълнително, не биха се засегнали и системните
граници на инсталацията, която се отнася до продуктовия показател, включен
в Приложение I и II на Решение 2011/278/ЕС.
Съгласно публикувано становище от 31 март, в забележка на втора страница е
записано:
„Забележка: По отношение на инсталации, които са включени в схемата за
търговия с емисии и получават безплатно разпределение на база горивен
и/или топлинен показател, а не с производствената си дейност, мерките за
енергийна ефективност не следва да се отнасят и до икономическата дейност
(съгласно четирицифрения код по КИД 2008 или код на ниво КПД - 6 цифри
или Продком - 8 цифри), посочена в Приложение на Решение 2014/746/ЕС. В
случаите, когато дадена икономическа дейност фигурира в Приложение на
Решение 2014/746/ЕС, означава че спрямо нея е идентифициран риск от
изтичане на въглерод и в резултат на това на оператора, който я извършва се
определя по-голямо количество безплатни квоти. Проверка дали
икономическата дейност (съгласно четирицифрения код по КИД 2008 или код
на ниво КПД - 6 цифри или Продком -8 цифри), която осъществява кандидата
е определена с риск от изтичане на въглерод и спрямо тази дейност не следва
да се залагат мерки, може да бъде направена в Решение 2014/746/ЕС, където
като приложение е даден списък на дейностите, определени като изложени на
риск от изтичане на въглерод.“
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от Критериите за техническа и финансова оценка (приложение Й).
Така зададен въпросът е неясен. Не е посочено ясно на каква база е определено
безплатното разпределение на квоти (топлинен, горивен, продуктов
показател).
За да се прецени дали конкретната инвестиция е допустима следва да се
изясни за какъв елемент от инсталацията се търси финансиране.
В случай че:
1. Безплатното разпределение на квоти за емисии е определено на т.нар.
fallback benchmarks (горивен / топлинен / технологични емисии), то не би
следвало да бъдат финансирани дейностите, свързани с производството на
продуктите, попадащи в обхвата на четирицифрения код по КИД 2008 като с
цел равнопоставеност/хармонизация следва да се спази общия подход от
Решение 2011/278/ЕС - "Включват се всички процеси, пряко или косвено
свързани..." с продуктите, попадащи в обхвата на код по КИД 2008 20.13
„Производство на други основни неорганични химични вещества“.
2. Безплатното разпределение на квоти за емисии е определено на база
продуктов показател, то не би следвало да бъдат финансирани дейности,
влизащи в определението на обхванатите от показателите процеси и емисии
(граници на системите), съгласно Решение 2011/278/ЕС.
Допълнително, ако посочените в запитването Ви "спомагателни съоръжения"
не са елементи от системните граници на производството (продуктовия
показател или съответния код по КИД 2008), за което се получава безплатно
разпределение, то инвестиция в тях би следвало да е допустима.
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Дейността на дружеството с код 20.13, фигурира в Приложение на Решение
2014/746/ЕС.
Моля, във връзка с тази забележка да разясните, допустим ли е проект на
кандидат, насочен в дейност с код 20.13, вписана в Приложение на Решение
2014/746/ЕС, при положение, че Разрешителното на предприятието кандидат
НЕ Е на база горивен и/или топлинен показател, а на база само продуктов
показател?
Ще бъдем изключително благодарни, да получим вашето становище във
възможно най-кратък срок, предвид оскъдното оставащо време за подготовка.
Подател: Нели Вутова
Ел. поща: nelivutova@gmail.com
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