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Дата на разясненията от УО:18.07.2016 г. 

137. 06.07.2016 г. Здравейте, 

 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за 

малките и средни предприятия“ моля за отговор на следния въпрос: 

 

Във връзка с разширяване на производството на произвеждани към момента 

продукти се налага закупуване на нова поточна линия, която трябва да бъде 

монтирана в съседен цех поради липса на място в използвания към момента. 

Линията искаме да бъде финансирана по режим регионална помощ. Към 

настоящият момент цеха, в който искаме да се монтира линията не се 

използва, защото постройката е стара и не е пригодена за нормална стопанска 

дейност – пода е неравен, голяма част от прозорците са изпочупени, от 

покрива тече и т.н.. В Условията за кандидатстване се казва, че е допустимо 

извършване на „СМР във връзка с изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация 

на активите, включени в обследването за енергийна ефективност…“ В тази 

връзка допустимо ли ще е да се ремонтират пода, покрива и изпочупените 

прозорци на въпросния цех и това ще се възприеме ли като„СМР във връзка с 

изпълнение на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и 

необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в 

обследването за енергийна ефективност…“? Цеха няма да се отоплява и 

поради това няма да се предвижда отопление, т.е. няма да се предвижда 

отделна мярка за енергийна ефективност – СМР, но към мярката за поточната 

линия в енергийния одит ще бъдат описани и тези разходи за СМР като част 

от мярката за поточната линия. Моля да имате предвид, че ни е известно, че 

не може да се смесват режимите, както и че разходите за СМР не могат да 

надвишават 50% от разходите  по проекта. 

 

Благодаря за отговора. 

 

Подател: Цвета 

Ел. поща: rosi_kirilova85@abv.bg  

 

 

В Условията за кандидатстване подробно е описано на какви изисквания 

трябва да отговарят проектите, за да се считат за допустими по всеки един от 

приложимите режими на държавна/минимална помощ.  

Отговорност на кандидата е да прецени и обоснове в проектното си 

предложение съответствието на дейностите, за които е заявил подкрепа, с 

изискванията и ограниченията на избрания от него приложим режим на 

държавна/минимална помощ.  

 

Следва да имате предвид, че за да бъдат признати като допустими 

дейностите, планирани да бъдат изпълнени в рамките на режим „регионална 

инвестиционна помощ“, (вкл. и дейностите, свързани с извършване на СМР) 

същите трябва да представляват първоначална инвестиция в материални и 

нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ 

стопански обект (съгласно посоченото от Вас във въпроса).  

Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, 

когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще 

може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти 

(макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният 

производствен процес не се променя из основи.  

В тази връзка, за да са допустими посочените от Вас СМР, следва в т.11.1. от 

Формуляра за кандидатстване да сте представили подробна и аргументирана 

информация как всяка една от посочените от Вас дейности по извършване 

на СМР е пряко свързана с разширяване на капацитета на съществуващ 

стопански обект. 

 

В допълнение съгласно т.14.2. от Условията за кандидатстване „за да са 

допустими разходите за СМР те следва да представляват ДМА и да водят до 

подобряване на функционалните характеристики и до повишаване 

стойността на производствената сграда, производствено помещение или 

актив, към който се отнасят.“  
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В условията за недопустимост на разходите (т.14.3. от Условията за 

кандидатстване) изрично е посочено, че са недопустими по процедурата 

„разходи за СМР, които по своята същност представляват текущи разходи, 

вкл. разходи за ремонт на активи, който няма характер на подобрение и не 

води по повишаване на тяхната стойност;“.  

 

 

  

 

138. 06.07.2016 г. Здравейте, 

  

на 27.06.2016 г. изпратихме по електронна поща наши въпроси, свързани с 

условията на кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност за малки 

и средни предприятия“ . Днес бяха публикувани отговорите на получени от 

вас въпроси в срок до 27.06.2016 г. В публикуваните отговори не откриваме 

да са предоставени разяснения по поставените от наша страна въпроси. С 

оглед на това, препращаме нашите въпроси по условията за кандидатстване 

по горепосочената процедура отново. 

  

Благодаря ви предварително. 

 

  
Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна 

ефективност за малки и средни предприятия“ на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“, моля, да предоставите пояснения по следните 

въпроси: 

  

ВЪПРОС 1: 
В образеца на енергийния доклад  по показател „Планирани енергийни 

спестявания за предприятието в резултат от изпълнението на проекта“ е 

посочено, че „Планирани енергийни спестявания за цялото предприятие, 

%.Този показател се изчислява, като стойността на Годишните 

спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки се раздели на 

стойността на Годишното потребление на енергия на 

предприятието(Коригираното годишно потребление на енергия на 

предприятието) и получената стойност се умножи по 100“. В случай, 

Отговорите на въпросите Ви са публикувани под номер 108 с дата на 

разясненията от 05.07.2016 г. 
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обаче, че предприятието изпълнява 2 икономически дейности, едната – 

основна, а другата – допълнителна дейност, и проектът е насочен само и 

единствено към основната икономическа дейност на кандидата, то тогава за 

посочения параметър „Годишното потребление на енергия на 

предприятието, респективно Коригираното годишно потребление на 

енергия на предприятието“, кой от двата варианта посочени по долу е 

правилният: 

·         Да се вземе стойността на Годишното потребление на енергия на 

предприятието във връзка и с двете икономически дейности – 

основна и допълнителна, или 

·         Да се вземе стойността на Годишното потребление на енергия на 

предприятието във връзка само с основната икономическа 

дейност? 

  

ВЪПРОС 2: 
Във връзка с критерий  за оценка  „Срок за откупуване на инвестициите“, 

посочен в Методиката за оценка на проектни предложения, както и във 

връзка с горепосочения текст в образеца на енергийния доклад,  „срокът на 

откупуване на инвестициите от всички мерки се изчислява от 

Оценителната комисия на етап оценка на проектите по процедура 

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“. Моля да посочите 

метода и формулата, по която ще се изчислява този срок? В образеца на 

енергийния доклад е посочена само формулата за калкулиране на срока за 

откупуване на всяка мярка поотделно. 

  

 

Поздрави и хубав ден, 

 

 

Подател: Гергана Коджейкова  
Ел. поща: g.kodjeikova@projecthouse.bg 

139. 08.07.2016 г. Здравейте, 

  

Във връзка с обявената процедура „Енергийна ефективност за малки и средни 

предприятия“, моля, да предоставите разаснения по следното запитване: 

  

С оглед удовлетворяване на изискването да не е предприятие в затруднение 

(съгласно чл. 1, ал. 4 на Регламент (ЕС) № 651/2014), кандидатът следва в 

Декларация за държавни/минимални помощи (Приложение Е) да декларира, 

че „Представляваното от мен предприятие, както и предприятията, с 

които то формира група предприятия ……Не са предприятие, което е  в 
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Предприятие Х желае да разработи проект по настоящата процедура по 

режим „регионална инвестиционна помощ“. Предприятие Х образува група 

със свързани предприятия У и Z. Предприятие У, обаче, е обявено в 

несъстоятелност с решение на съда през юни 2015 г. и не упражнява 

търговска дейност. Съгласно консолидирания отчет, който 

предприятие Z изготвя, нито на равнище група, нито взето индивидуално, 

предприятие Х е „предприятие в затруднение“. С оглед на това, допустим 

кандидат ли е по настоящата процедура предприятие Х с проект по режим 

„регионална инвестиционна помощ“? 

 

 

Подател: Гергана Коджейкова  
Ел. поща: g.kodjeikova@projecthouse.bg 

процедура по несъстоятелност или отговаря на критериите на своето 

вътрешно право, за да бъде обект на такава процедура по искане на 

неговите кредитори“. 

Бихме искали да обърнем внимание, че във връзка с преценка на критерия 

дали кандидатът не е предприятие (и на ниво група) в затруднено положение, 

Оценителната комисия ще използва като източник на информация именно 

горепосочените декларирани от страна на кандидата обстоятелства в 

Приложение Е.  

Преди сключване на административен договор (в случай че до такъв се 

стигне) Управляващият орган ще извърши документална проверка на 

декларираното от одобрените кандидати обстоятелство на ниво група, 

касаещо затруднено положение.  

С оглед на горното, преди сключване на административния договор, 

кандидатът ще следва да представи Счетоводен баланс за последната 

приключена финансова година по отношение на предприятията, с които 

формира група (вкл. и за предприятие У), за да може да се прецени 

допустимостта за финансиране на предприятието кандидат. 

В случай че посоченият документ е оповестен в Търговския регистър към 

датата на кандидатстване и е в идентичен формат на този, в който e подаден 

към НСИ, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 

23, ал. 6 от Закона за търговския регистър. 

140.  08.07.2016 г.   

Здравейте, имаме следния въпрос: 

Предприятие желае да повиши производствения си капацитет и за целта 

закупува нова производствена база. Тя от своя страна се нуждае от СМР, с 

цел повишаване на енергийните характеристики - полагане на топлоизолация 

на външни стени и покрив и смяна на дограма. Освен СМР на 

производствената сграда, предпиятието желае да закупи ново производствено 

оборудване с по-добри еинергийни характеристики и по-висок производствен 

капацитет. 

1. Въпрос - допустими ли са дейностите по СМР за повишаване на 

енергийната ефективност на сградата, наред със закупуването на 

производствено оборудване в режим "Регионална инвестиционна помощ"? 

2. Въпрос - Ако да - допустимо ли е за ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА 

СВЪРЗАНИТЕ С МЯРКАТА ДЕЙНОСТИ /по СМР на сградата/ да се 

1. В Условията за кандидатстване подробно е описано на какви изисквания 

трябва да отговарят проектите, за да се считат за допустими по всеки един от 

приложимите режими на държавна/минимална помощ.  

Отговорност на кандидата е да прецени и обоснове в проектното си 

предложение съответствието на дейностите, за които е заявил подкрепа, с 

изискванията и ограниченията на избрания от него приложим режим на 

държавна/минимална помощ.  

Следва да имате предвид, че за да бъдат признати като допустими 

дейностите, планирани да бъдат изпълнени в рамките на режим „регионална 

инвестиционна помощ“, (вкл. и дейностите, свързани с извършване на СМР) 

същите трябва да представляват първоначална инвестиция в материални и 

нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ 

стопански обект (съгласно посоченото от Вас във въпроса).  

Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, 
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определи нормализира разход на енергия на сградата, тъй като в справките за 

енергопотребление за периода 2013-2015 не фигжурира нова сграда? 

 

 

Подател:Ина Георгиев  
Ел. поща: nigeo.pv@gmail.com 

когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще 

може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти 

(макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният 

производствен процес не се променя из основи.  

В тази връзка, за да са допустими посочените от Вас СМР, следва в т.11.1. от 

Формуляра за кандидатстване да сте представили подробна и аргументирана 

информация как всяка една от посочените от Вас дейности по извършване 

на СМР е пряко свързана с разширяване на капацитета на съществуващ 

стопански обект. 

 

В допълнение съгласно т.14.2. от Условията за кандидатстване „за да са 

допустими разходите за СМР те следва да представляват ДМА и да водят до 

подобряване на функционалните характеристики и до повишаване 

стойността на производствената сграда, производствено помещение или 

актив, към който се отнасят.“  

В условията за недопустимост на разходите (т.14.3. от Условията за 

кандидатстване) изрично е посочено, че са недопустими по процедурата 

„разходи за СМР, които по своята същност представляват текущи разходи, 

вкл. разходи за ремонт на активи, който няма характер на подобрение и не 

води по повишаване на тяхната стойност;“.  

2. Бихме искали да обърнем внимание също така, че в случай че за 

новопридобитата производствена база кандидатът не може да предостави 

данни за потреблението на енергия за минимум една пълна календарна 

година, за посоченият обект не могат да бъдат предвидени мерки в 

енергийния одит.  
 
 


