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Дата на разясненията от УО:05.05.2017 г.
135. 25.04.2017

Здравейте,
моля за разяснение по процедура BG16RFOP002-3.002 - Повишаване на
енергийната ефективност в големи предприятия;
Съгласно условията за кандидатстване :
Разходи и дейностите касаещи финансов одит на проекта, могат да бъдат
извършвани след срока на договор за БФП. В тази връзка моля за разяснение
при разписване на дейността и отбелязване на месец на стартиране и
продължителност на дейността, как би следвало да бъде записана дейността,
след като тя официално ще завърши след приключването на проекта.
В допълнение, моля за разяснение относно допустимостта на транспортни
средства.
Ако строителна фирма, занимаваща се основно със строеж на сгради, закупи
бетоновоз за дейността си, това допустим разход ли е?
Подател: Яна Янева
Ел. поща: yana02viat@abv.bg

Следва да имате предвид, че дейността финансов одит е приложима само за
проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1
466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията
(ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,Евратом)
№ 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза.
С оглед нейната специфика, тази дейност следва да бъде извършена след
изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта. На база
посоченото, в случай че в бюджета на проекта сте заложили разходи за одит на
проекта, то във Формуляра за кандидатстване следва да бъде включена
подобна дейност в т. 7 от Формуляра за кандидатстване. С оглед
функционалностите на ИСУН 2020 в полето "Месец за стартиране на
дейността" следва да посочите стойност, съответстваща на последния месец от
изпълнение на проекта, независимо че същата ще бъде извършена след това.
В случай че планирате избора на изпълнител за тази дейност да бъде
извършена в рамките на срока на изпълнение на проекта, то тогава в полето
"Месец за стартиране на дейността" следва да посочите поредния месец от
изпълнение на проекта, когато възнамерявате да стартирате процедурата за
избор на изпълнител.
В описателната част на дейността може да поясните, че същинското
изпълнение на дейността по изготвяне на одита ще бъде извършена след
приключване изпълнението на проекта. По отношение на полето
"Продължителност на дейността в месеци" кандидатът следва да попълни
реалната продължителност на дейността.
По отношение на въпроса Ви, свързан със строителната фирма бихме искали
да обърнем внимание, че по елемент A потенциалните кандидати не могат да
получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в
забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и поконкретно, ако в случай на „регионална инвестиционна помощ“, дейността за
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която кандидатстват се отнася до сектор транспорт и свързаната с него
инфраструктура (вкл. инвестиции в инфраструктура, която е необходима и се
използва за предоставяне на транспортни дейности), както и ако дейността.
за която кандидатстват се отнася до енергийната инфраструктура.
В тази връзка в случай, че икономическата дейност, за която се кандидатства
или инвестицията, за която се заявява подкрепа има отношение към някоя от
двата вида инфраструктура, посочени по-горе (транспортна или енергийна),
кандидатът/инвестицията не би следвало да се счита за допустим/а по режим
„регионална инвестиционна помощ“.
Ако посоченият от Вас бетоновоз се използва за цели, различни от
горепосочените и кандидатът е предоставил нужната информация, че този вид
актив попада в една от двете допустими първоначални инвестиции
(разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект или основна
промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект),
същият би се считал за допустим по режим „регионална инвестиционна
помощ“.
На база посоченото, в случай че искате да заявите този актив под режим
„регионална инвестиционна помощ“ следва както в енергийния одит, така и
във Формуляра за кандидатстване да е описан ясно и подробно
производствения процес на кандидата, за да може да бъде преценено доколко
дейността/инвестицията, за която се заявява подкрепа има отношение към
процесите, свързани с изграждането на транспортната/енергийната
инфраструктура, както и да е налице информация за връзката между този
актив и разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект или
основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански
обект.
Допълнително с оглед на ограничението по режим „регионална инвестиционна
помощ“ да не се подкрепят дейности, свързани със сектор транспорт и при
условие, че посоченото от Вас транспортно средство ще се придвижва по
пътната инфраструктура следва от енергийния одит и от Формуляра за
кандидатстване да е видно, че същото ще бъде ползвано за целите на
производствената дейност на предприятието, а не за осъществяването на
транспортни дейности за чужда сметка или срещу възнаграждение.
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Също така в случай, че посоченият от Вас бетоновоз ще се придвижва по
пътната
инфраструктура,
независимо от това
кой режим на
държавна/минимална помощ ще изберете, в Условията за кандидатстване е
заложено изискване транспортните средства да са допустими само в случай, че
са с технически допустима максимална маса над 3,5 t (категория N2 или N3
съгласно Закона за движение по пътищата). За целта следва в т. 6.5. от
Енергийния одит в колона “минимални технически и/или функционални
характеристики“, както и в офертата, представена от кандидата да е видна
технически допустимата максимална маса на това транспортно средство.
За повече информация относно допустимостта на транспортните средства
може да се запознаете и с разясненията на УО по въпроси 66 и 76.
136. 25.04.2017

137. 25.04.2017

Здравейте,
Имам въпрос свързан с проекта "Повишаване на енергийната ефективност в
големи предприятия":
В таблица 3.1 от Приложение Б - Доклад от обследване за енергийна
ефективност, се описват произвежданите продукти и предоставяните услуги
като задължително се посочват размерността и количеството за съответната
година. Може ли, когато фирмата бенефициент не произвежда продукт, а
извършва услуга, посочената размерност да бъде машиночасове т.е. колко
машиночаса е извършвана определената услуга. В конкретния случай
фирмата извършва услугите почистване, сметосъбиране и сметоизвозване и
отчитат извършената от тях работа в машиночасове.
Подател: Д. Петков
Ел. поща: dpetkovp@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с подаване на проектно предложение по процедура
BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи
предприятия“, искам да задам следния въпрос: В случай на кандидат
акционерно дружество, което се управлява и представлява от съвет на
директорите, в който влизат както български, така и чуждестранни лица,
допустимо ли е Декларацията по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на
средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове да бъде

Няма ограничение за вида на използваните в Табл. 3.1 на доклада размерности
по отношение на произвежданите продукти/предоставяните услуги. При
положение, че предприятието отчита обема на предоставяната услуга в
машиночасове, логично е в Табл. 3.1 да бъде използвана именно тази
размерност.

Моля да се запознаете с разяснението, дадено от УО на въпроси 111 и 134.
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подписана на хартия от всяко едно от лицата членове на Съвета на
директорите, а с КЕП да бъде подписана от Изпълнителния директорофициално представляващ организацията?
Подател: Д. Tодорова
Ел. поща: dtodorova@sofiyskavoda.bg
138. 27.04.2017

Здравейте, във връзка с процедура за подбор на проекти "Повишаване на
енергийната ефективност в големи предприятия", моля за отговор:
1. Приемливо ли е да се дефинира една обща дейност по внедряване и
сертифициране на ISO 50001, като се спази исикването за обособяване на
разходите на отделни бюджетни редове. В указанията за попълване на
формуляра са обособени две отделни дейности.
2 Какви са минималните изисквания за визуализация на проекта при стойност
на БФП 2,5 млн.лева?
3. Допустим ли е следният начин на подписване на енергийния одит:
сканиране на оригиналните подписи на експертите, работили по доклада, и
прикачването им на местата, където се изискват подписи, в електронната word
версия на доклада?
Подател: Александър Илиев
Ел. поща: alfega@abv.bg

1. С оглед на факта, че дейностите по въвеждане и сертифициране на системи
за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт
БДС EN ISO се извършват от различни изпълнители и съответно се залагат в
отделни редове на бюджета е препоръчително същите да бъдат представени
като самостоятелни дейности във Формуляра за кандидатстване. Посочените
дейности може да бъдат обединени и в една обща в т. 7 от Формуляра за
кандидатстване стига от описанието на дейността да е видно, че кандидатът е
разграничил отделните етапи от нейното изпълнение, свързани съответно с
въвеждането и сертифицирането на системата и при условие, че разходите за
въвеждането и сертифицирането са включени в отделни редове на бюджета.
2. Пълният набор от мерки за информиране и публичност, които
бенефициентите могат да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани
от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на
правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде
намерен
на
интернет
страницата
на
Управляващия
орган
http://opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-iziskvaniya.
Съгласно посоченото в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на
правилата за информация и комуникация" 2014-2020 в случай на проекти, при
които общото публично финансиране надхвърля 500 000 евро следва да се
съблюдават изискванията, посочени в т 3 „Правила за техническите средства
за информация и комуникация“ и по-специално т. 3.2. Билборд, т. 3.3.
Постоянна обяснителна табела, т. 3.5. Публични събития и т. 3.12.
Информационни стикери.
3. В случай че членовете на екипа, изготвили обследването за енергийна
ефективност не разполагат с КЕП за целите на прикачването му в ИСУН са
налице две възможности в зависимост от това дали официалният представител
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на обследващото дружеството разполага с КЕП или не:
- в случай че официалният представител на обследващото дружеството
разполага с КЕП, то тогава енергийният одит се подписва на хартия от
членовете на екипа, извършили обследването, сканира се, подписва се с КЕП
от официалния представител на обследващото дружеството и се прикачва в
ИСУН от страна на кандидата;
- в случай че официалният представител на обследващото дружеството не
разполага с КЕП, то тогава енергийният одит се подписва на хартия от
членовете на екипа и от официалния представител на обследващото
дружеството, сканира се и се прикачва в ИСУН от страна на кандидата.
139. 27.04.2017

Здравейте,
моля за разяснение по процедура BG16RFOP002-3.002 - Повишаване на
енергийната ефективност в големи предприятия. В условията е записано, че
при БФП над 750 000 евро е приложим финансов одит на проекта.
Това означава, че чистата БФП е 750 000 евро (без сумата на съфинансиране
и без данъци) или 750 000 е общата сума на бюджета?
Подател: Яна Янева
Ел. поща: yana02viat@abv.bg

140. 28.04.2017

Въпрос по процедура BG16RFOP002-3.002 Повишаване на енергийната
ефективност в големи предприятия:
Съгласно образец на енергиен одит "Ново като вид оборудване е допустимо
само в случай, че с него се въвежда нова операция/нов вид услуга в рамките
на икономическата дейност (кодът по КИД 2008, посочен в т.2), за която има
история на енергопотреблението".
Това означава ли автоматично, че ново като вид оборудване не е допустимо
при категория на инвестицията „разширяване на капацитета на съществуващ

Както е посочено и в Условията за кандидатстване ангажиментът за изготвяне
на одит на проекта от регистриран одитор е приложим единствено за проекти с
размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5
лв.). Видно от текста е, че тази сума не включва съфинансирането от страна на
кандидата, а представлява само размера на безвъзмездната помощ.
В случай че ДДС е „възстановим“ разход за кандидата, то тогава всички
разходи посочени в бюджета на проекта, включително и тези за одит на
проекта, следва да са без ДДС. В случай че ДДС е „невъзстановим” за
кандидата, същият се счита за допустим разход по ОПИК като в този случай
сумата на разходите по бюджета следва да включва и ДДС. Във всички случаи
размерът на безвъзмездната финансова помощ се изчислява като към сумата на
всички разходи, заложени в бюджета на проекта, се приложи съответния
интензитет на помощта.
Както коректно цитирате и в запитването си ново като вид оборудване е
допустимо да бъде заявено само в случай, че с него се въвежда нова
операция/нов вид услуга, необходима за осъществяване на икономическата
дейност (кодът по КИД 2008, за който се кандидатства по процедурата), за
която има история на енергопотреблението.
Въвеждането на ново като вид оборудване, с което да се кандидатства за
разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект в хипотезата на
регионална инвестиционна помощ е допустимо в определени случаи, но
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стопански обект“, т.е. увеличаване на производството на поне един продукт
от съществуващата гама.
Моля разширете обяснението от Условията за кандидатстване, стр.26, че „при
условие че базисният производствен процес не се променя из основи“.
Допустимо ли е при „разширяване на капацитета на същестуващ стопански
обект“ да се закупуват активи, които представляват ново като вид
оборудване?

трябва да е осигурено спазването на следните условия:
- с новата операция/новия вид услуга, която ще се осъществява с придобитото
по проекта оборудване няма да се произвеждат продукти/предоставят услуги,
които кандидатът самостоятелно да предлага на пазара;
- с новата операция/новия вид услуга ще се произвеждат единствено междинни
компоненти/осъществяват междинни услуги, които са част от производствения
процес, за който заявява подкрепа кандидатът и същите водят до
произвеждане на повече от поне един от вече произвежданите продукти,
при условие, че базисният производствен процес не се променя из основи.

Подател: Александър Илиев
Ел. поща: alfega@abv.bg

Съблюдаването на посочените изисквания следва да е видно и да е ясно и
точно описано както в енергийния одит, така и във Формуляра за
кандидатстване.
Бихме искали да обърнем внимание, също така, че Формулярът за
кандидатстване и Енергийният одит в тяхната цялост стават част от договора
за безвъзмездна финансова помощ (в случай че до сключването на такъв се
стигне) като дейностите по проекта и постигнатите от тях ефекти са обект на
проверка за период от 5 години след неговото приключване.
Относно изискването, заложено в Условията за кандидатстване в случай на
регионална инвестиционна помощ и когато се кандидатства за разширяване на
капацитета на съществуващ стопански обект базисният производствен процес
да не се променя из основи посоченото следва да се разбира в смисъл да не се
извършва фундаментална промяна на целия производствен процес на
съществуващ стопански обект.
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