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Дата на разясненията от УО: 02.05.2017 г. 

129.  19.04.2017 Здравейте,  

 

във връзка с отговорът Ви на мой предишен въпрос (номер 102) и последващо 

питане (номер 118), на което липсва конкретен отговор, моля да отговорите 

ясно и еднозначно: 

 

- на етап кандидатстване, когато двете последни приключени години са 2015 

и 2016 , как ще определяте статут на предприятие в затруднение, след като не 

изисквате ОПР и Баланс за 2016 г., а същите все още не са публикувани в 

Търговския регистър? 

 

Ще съм благодарна да получа еднозначен отговор, различен от препращане 

към предишния ми въпрос. 

 

Извинявам се предварително за настоятелността, но очевидно сложността на 

материята ми пречи да схвана докрай логиката на Вашите разсъждения. 

 

С уважение, 

 

Подател: Георгиева.  

Ел. поща: georgieva.consult@gmail.com 

 

Както коректно е посочено в цитираните от Вас отговори при определяне дали 

дадено предприятие е в затруднение или не се ползват данни за последната 

приключена финансова година (в случаите по т.1. и т.2 на стр. 20 от Условията 

за кандидатстване) или за последните две приключени финансови години (в 

случаите по т.5 на стр.21 от Условията за кандидатстване). В тази връзка при 

попълване на Декларацията за държавни/минимални помощи на етап 

кандидатстване кандидатът следва да се съобрази с данните за последната 

една/съответно две приключени финансови години, за да може да прецени и 

коректно да декларира, информацията съдържаща се в Декларацията за 

държавни/минимални помощи относно затрудненото положение. 

УО ще извършва преценка за обстоятелството, свързано със затрудненото 

положение на етап кандидатстване чрез данните, декларирани от страна на 

кандидата в Декларацията за държавни/минимални помощи. Проверката по 

същество на декларираните от страна на кандидата обстоятелства ще бъде 

извършвана на етап сключване на административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ, в случай че до такъв се стигне. 

Следва да имате предвид, че съгласно Условията за кандидатстване „Когато 

при извършване на проверката по същество на представените от 

кандидатите документи при сключване на административния договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, се установи 

несъответствие между декларирани данни на етап кандидатстване и 

информацията, посочена в представените документи, договор не се сключва, 

като за договаряне ще бъдат поканени съответният броя кандидати от 

резервния списък (в случай че такъв е съставен) по поредността на 

класирането им, до изчерпване на общия наличен бюджет по процедурата“.   

На база посоченото кандидатите следва много внимателно да извършват 

преценка за удовлетворяване на критерия, свързан със затрудненото 

положение както към момента на попълване на Декларацията за 
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държавни/минимални помощи на етап кандидатстване, така и към момента на 

сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. 

 

130.  19.04.2017 1. Нашето предприятие възнамерява да кандидатства по процедура 

BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи 

предприятия“ за закупуване на 8 бр. специализирани системи за превоз на 

товари, състоящи се от влекач и полуремарке. Така композирани, системите 

попадат в категории N2 и N3 от Закона за движение по пътищата и се явяват 

допустима инвестия в рамките на Елемент А от процедурата. Съгласно Закона 

за движение по пътищата и отговорът на УО на въпрос № 76, само 

ремаркетата попадат в категория О от закона и се считат за недопустими по 

настоящата процедура. Въпросите ни в тази връзка са: 

 

1.1.Тъй като в рамките на проекта, полуремаркетата не представляват отделна 

мярка към енергийното обследване, а съставна част от мярка, включваща 

цялостна специализирана система за превоз на товари (строителни материали, 

строителна техника и строителни отпадъци, защитени с греди и брезент), то 

допустимо ли е стойностите на полуремаркетата съгласно обобщената оферта 

за системата, да бъдат включени в общата стойност на мярката? 

 

1.2. Ако отговорът на въпрос 1 е "Не", то възможно ли е в енергийното 

обследване, като отделна мярка да бъдат включени само влекачите? При 

положение, че влекачът сам по себе си не може да извършва превоз на товари, 

то ще бъде ли признат той от оценителната комисия като допустим разход, в 

случай че за да функционира по предназначение, ще бъде доокомплектован с 

разполагаемите към момента в предприятието полуремаркета и допълнително 

закупени такива със собствени средства, извън рамките на проекта? 

 

2. В отговора на въпрос № 8 сте дали формула за изчисление на 

съотношението задължения/собствен капитал. Съгласно формулата, сборът от 

код 07100 и код 07200, се дели на А. "Собствен капитал", ред "Общо за група 

IV" (код 05000). Съгласно формата на Счетоводен баланс, който се изпраща 

към НСИ, ред "Общо за група IV" е с код 05400, а с код 05000 е ред "Общо за 

1.1. Съгласно допълнителна разпоредба 6, т. 17 и 18 от Закона за движение по 

пътищата "Ремарке" е пътно превозно средство, предназначено да бъде 

теглено от моторно превозно средство. Към ремаркетата се приравняват и 

полуремаркетата. "Полуремарке" е пътно превозно средство, което се 

прикачва към моторно превозно средство така, че част от него лежи върху 

моторното превозно средство и значителна част от неговата маса и от 

масата на неговия товар се носи от моторното превозно средство. 

"Регистрация" е административно разрешение за превозното средство да 

участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното 

средство и издаването на табели с регистрационен номер. Съгласно 

посоченото и във връзка с отговор на въпрос 76, т. 1 в случай, че 

описаните от Вас полуремаркета отговарят на горепосоченото 

определение, същите няма да се считат за допустим разход по процедурата 

и съответно в офертата, приложена към проектното предложение тяхната 

стойност следва да не се включва в стойността на влекача, към който се 

отнасят.  

1.2.  Ако влекачът, който отговаря на изискването да е категория N2 или N3 

съгласно Закона за движение по пътищата не може да извършва превози 

на товари без полуремаркето и съответно енергийният одитор не може да 

предпише мярка за ененргийна ефективност, без да ги разглежда в цялост, 

то тогава същите могат да бъдат представени като една мярка в одита 

(влекача и полуремаркето), но разходите за полуремаркето не следва да 

бъдат залагани в бюджета на проекта, а кандидатът ще има ангажимент да 

го придобие за своя сметка. 

В случай, че енергийният одитор може да предпише мярка в енергийния 

одит само за влекача, без да включва в мярката и полуремаркето, то тогава 

полуремаркето не следва да бъде залагано в енергийния одит и в бюджета 

на проекта. 
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раздел А". Въпросът ни е, кой е коректният код, който се взема предвид при 

изчисляването на съотношението задължения/собствен капитал? 

 

Подател: Бисер Лазаров 

Ел. поща: lazarov.biser@gmail.com 

 

2. В отговора на въпрос 8, т. 4. е допусната техническа грешка при 

изписването на формулата, свързана с изчисляването на съотношението 

задължения/собствен капитал. Коректната формула е без ред "Общо за 

група IV" и е, като следва: Пасива на баланса  раздел В. „Задължения“,  

ред „Облигационни заеми“  (код 07100) плюс „Задължения към финансови 

предприятия“  (код 07200) делено на раздел А. „Общо за раздел А“ (код 

05000).  

131.  21.04.2017 Здравейте,  

Във връзка с процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната 

ефективност в големи предприятия“ бих искал да задам следния въпрос: 

Предприятие А извършва строителна дейност с притежаван КИД и влага в 

своя краен продукт - строителството, междинния продукт бетон, закупуван от 

друго дружество Б. Планира да купи бетонов възел, но без да променя 

крайния си продукт. Допустима ли е такава инвестиция при тези условия и 

ако да, допустимо ли е в енергийното обследване да бъде извършено 

сравнение на новата инвестиция на дружеството А със съществуващата стара 

на дружеството Б? 

 

Подател: Христо Янков 

Ел. поща: h_yankov@abv.bg 

Придобиването на подобна инвестиция би било допустимо при стриктно 

съблюдаване на следните изисквания: 

- бетоновият възел следва да се ползва единствено за производството на 

междинния продукт бетон, който да се влага в икономическата дейност на 

кандидата, за която се заявява подкрепа (в конкретния случай строителство) и 

за която икономическа дейност следва е налице информация за енергийното 

потребление за предходен тригодишен период; 

- произведеният бетон от придобитата инвестиция по проекта не следва да се 

предлага като самостоятелен продукт на пазара (да се стартира нова 

икономическа дейност, свързана с производството на бетон) с оглед на 

изискването, заложено Условията за кандидатстване да се залагат само мерки  

по отношение на икономическа дейност, която фигурира като основна или 

допълнителна в Удостоверението от НСИ (въз основа на данни за 2015 г.); 

- за да може да бъдат извършени нужните изчисления в обследването, 

свързани с мярката за придобиване на бетоновия възел справката за 

енергопотреблението за производството на доставяния от външния доставчик 

Б бетон трябва да бъде включена към справката на кандидата (в т. 10 от 

енергийния одит) и преподписана от него. Справката за енергопотреблението 

от външния изпълнител следва да е за период от 3 години (2014-2016). 

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. В случай че подобна аргументирана информация липсва,  това 

може да доведе до отпадане на съответния разход или до отхвърляне на цялото 

проектно предложение от страна на Оценителната комисия.  

Бихме искали да обърнем внимание също така, че Формулярът за 
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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. 

 

Следва да имате предвид също така, че в т. 11.1. от Условията за 

кандидатстване е посочено, че недопустими за финансиране с „регионална 

инвестиционна помощ“ са кандидати с дейност, за която кандидатстват, 

отнасяща се до инфраструктурата, свързана със сектор транспорт и 

енергийната инфраструктура. 

 

132.  21.04.2017 Здравейте,  

 

Във връзка с отговор на въпрос 115 бих искала да попитам следното: 

Отговаряте, че следва да се заложат единствено минимални параметри, 

водещи до постигането на енергийни спестявания. В тази връзка възможно ли 

е наред с показателите, свързани конкретно с мощността и енергийното 

потребление на оборудването, да бъдат заложени и следните минимални 

характеристики: 

1) Производителност - това е параметър, който е пряко свързан с постигането 

на енергийните спестявания; 

2) Обем на кофа (например за багер) - обемът на кофата също е тясно свързан 

с производителността и постигането на енергийните спестявания. 

 

Подател: Цеца Величкова 

Ел. поща: ceca_velichkova@abv.bg 

 Изборът на залаганите минимални технически характеристики е по преценка 

на одитора и следва да осигури постигане на енергийните спестявания, 

заложени в одита. Характеристики, свързани с производителността на дадено 

оборудване, като цитираните в т. 1) и 2), са определящи за енергийната 

ефективност и следва да бъдат заложени. 

133.  24.04.2017 Здравейте, 

във връзка с отворената за кандидатстване процедура BG16RFOP002-3.002 - 

Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия, имам 

следните въпроси:  

1. Допустимо ли е оползотворената остатъчна топлина, от препоръчно като 

мярка и закупено по проекта оборудване, да бъде използвана за затопляне на 

водата за битови нужди на работниците в предприятието или същата следва 

да бъде единствено и само за промишлена употреба.  

 

Оползотворена отпадна енергия може да се използва за всякакви нужди в 

предприятието, вкл. отопление, вентилация, БГВ и др. 

Следва да се има предвид обаче, че мярка за оползотворяване на отпадна 

енергия може да се предписва само към съществуващо в предприятието  

оборудване. Не се допуска да бъде предписана такава мярка по отношение на 

препоръчано и закупено по процедурата оборудване.   
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2. Приема ли се за промишлена употреба използването на остатъчната 

топлина, от препоръчно като мярка и закупено по проекта оборудване, за 

затопляне на помещенията, в които е инсталирано оборудването, с цел 

постигане на оптимална за функционирането му температура.  

Предварително благодаря за отговорите! 

 

Подател: Юлия Петрова 

Ел. поща: smart_projects@abv.bg 

 

134.  24.04.2017 Здравейте! 

 

Във връзка с подписването с КЕП на Декларацията чл. 25, ал. 2 от Закона за 

управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни 

фондове, моля да уточните, с какъв КЕП може да подпише лице,гражданин на 

държава от ЕС! В регистъра на доставчиците на удостоверителни 

услуги(http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:310:1125002958825498::NO), 

поддържан от Комисията за регулиране на съобщенията ясно са описани 

доставчиците на услугата у нас. Ще се приеме ли подпис, издаден от 

доставчик на удостоверителни услуги от държава в ЕС?  

 

Подател: Мая Ябланска 

Ел. поща: myablanska@gmail.com 

В случай че лице, гражданин на държава от ЕС, следва да подпише 

Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016  същият 

може да направи това с КЕП, издаден от доставчик на удостоверителни 

услуги, който е включен в Списъка на доставчиците на удостоверителни 

услуги, поддържан от Комисията за регулиране на съобщенията или с КЕП, 

издаден от доставчик на удостоверителни услуги, който е включен в Списъка 

на доставчиците на удостоверителни услуги в държавата членка, където е 

позициониран. 

 

 


