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Дата на разясненията от УО:  10.05.2022г. 

117.  30.04.2022 г. Здравейте, 

1 .Могат ли две свързани предприятия за кандидатстват по процедурата 

"Възстановяване на МСП чрез подобряване на ЕЕ"? 

2. Ако двете предприятия кандидатстват за по 250 000 лв, т.е общо за 500 

000 лв., от които 50% субсидия, как се отчита де минимиса - като обща 

стойност на проектите или само стойността на безвъзмездната помощ? 

3. Могат ли две свързани предприятия да подадат проекти за по 250 000лв. 

всяко предприятие? 

1. В случай че по настоящата процедура бъдат подадени проектни 

предложения от няколко свързани предприятия, осъществяващи 

сходна дейност, административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ може да бъде сключен само с едно 

от тези предприятия. При установено наличие на посоченото 

обстоятелство, ще бъде издадено Решение за отказ за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ на всяко проектно предложение 

от списъка с одобрени за финансиране проектни предложения, 

класирано след първото такова, което също е включено в списъка с 

одобрени за финансиране проектни предложения/списъка с 

резервни проектни предложения. Под свързани предприятия се 

разбират предприятията по чл. 4, ал. 4 - 8 от Закона за малките и 

средните предприятия. Под сходна дейност следва да се разбира 

основна икономическа дейност, попадаща в същия клас 

(четирицифрен код) съгласно Класификация на икономическите 

дейности - КИД-2008 (Приложение 6). 

Допустимо е няколко свързани предприятия, които НЕ 

осъществяват сходна дейност да кандидатстват за подкрепа по 

настоящата процедура при спазване на всички приложими 

изисквания и критерии. 

 

2. и 3. Максималният размер на помощта по режим de minimis, за 

която се кандидатства, заедно с другите получени минимални 

помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата 

равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност 

на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие1, което 

осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка за 

                                                           
1 По смисъла на чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията. 
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период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата 

година).  

За целите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията „едно и 

също предприятие“ означава всички предприятия, които 

поддържат помежду си поне един вид от следните 

взаимоотношения: 

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на 

акционерите или съдружниците в друго предприятие; 

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява 

мнозинството от членовете на административния, управителния 

или надзорния орган на друго предприятие; 

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо 

влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен 

с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или 

учредителен акт; 

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго 

предприятие, контролира самостоятелно, по силата на 

споразумение с останалите акционери или съдружници в това 

предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или 

съдружниците в това предприятие. 

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията по букви а) 

- г), посредством едно или няколко други предприятия, също се 

разглеждат като едно и също предприятие. 

Предвид изложеното, размерът на получените минимални помощи 

се определя като сбор от помощта (а не от общите допустими 

разходи по проекта, които включват БФП и съфинансиране от 

страна на кандидата), за която се кандидатства и получената 

минимална помощ на територията на Република България от: 

• предприятието-кандидат; 

• предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и 

също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) 

№ 1407/2013; 
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• всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити 

от някое от предприятията,  образуващи „едно и също 

предприятие“ с предприятието кандидат, съгласно чл. 3, пар. 8 на 

Регламент (ЕС) № 1407/2013; 

• предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с 

предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de 

minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, 

пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

В случай че двете визирани в запитването предприятия и  всички 

останали дружества, които попадат сред гореизброените хипотези, 

не са получавали помощ  по режим de minimis за период от три 

бюджетни години (две предходни плюс текущата година), то по 

настоящата процедура може да се кандидатства за помощ до 

391 166 лв. Допустимо е двете дружества да кандидатстват с 

проекти с индивидуална стойност на общите допустими разходи от 

по 250 000лв/ (от които при интензитет от 50% помощта е 125 000 

лв.), тъй като сборът от помощта в този случай ще е под прагът от 

391 166 лв. а именно 250 000 лв. 

118.  30.04.2022 г. Здравейте, 

Във връзка с процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на 

енергийната ефективност“: 

1. Моля, цитирайте къде точно в ПМС 160 или ЗУСЕСИФ е посочено, че 

бенефициентите са длъжни да извършват избор на изпълнител чрез 

публична покана , когато прогнозната стойност на поръчката с предмет 

„доставки или услуги“, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициент, 

без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 273 812 лв. 

без ДДС? 

2. При каква стойност на СМР трябва да се обяви публична покана? 

3. Изискването за обявяване на публична покана съгласно ПМС 160 е 

валидно в случаите, когато публичното съфинансиране е повече от 50% от 

стойността на проекта. Моля, потвърдете, че при 50% и по-малко от 50% 

1-3. Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по 

Въпрос № 26 и Въпрос № 75. 

В допълнение към тях следва да имате предвид разпоредбата на чл. 

50, ал. 3 от ЗУСЕСИФ.  

 

4. и 5. Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по 

Въпрос № 117.  
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публично съфинансиране, не би трябвало да се провеждат процедури по 

ПМС 160 и ЗУСЕСИФ? 

4. При кандидатстане с проекти на две свързани фирми, каква обща 

стойност на проектите трябва да се предвиди, за да няма проблем с 

надвишаването на de minimis? Други помощи по de minimis двете фирми 

нямат. 

5. Коя стойност на проектите се взема пред вид като помощ по de minimis 

- общата стойност на проекта или 50% от нея - т.е само безвъзмездната 

помощ?  

Благодаря! 

119.  30.04.2022 г. Здравейте! Въпросът ми касае попълването на приложение 18.2 в частта му 

за автоматизираните системи за енергиен мониторинг.Какво следва да се 

разбира под цена за софтуерна плаформа 4000 лева/ТОЧКА – броя точки, 

на които ще бъде инсталирана тази софтуерна платформа (тоест работни 

места) или броя точки, от които софтуерът ще регистрира, обработва и 

анализира данни, подавани от съответните измерители за електрическа 

енергия или неелектрически величини, част от хардуера на системата за 

мониторинг.  

По-конкретно: ако имаме по проекта една АСЕМ, съдържаща 3 

електромера, 3 топломера, софтуерната платформа към нея трябва да бъде 

бюджетирана като 6 точки софтуер, 3 точки софтуер или 1 точка софтуер?  

Предварително благодаря! 

Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по Въпрос 

№ 55 т.2 и т.3. 

 

120.  02.05.2022 г. Относно публикувани Условия за изпълнение, моля да потвърдите, че в 

случай на процедура с предмет "доставки или услуги" с обща стойност по-

ниска от 273 812  лв., когато кандидатът реши да пристъпи към изпълнение 

на дейностите по проекта след подаване на проектното предложение и 

преди сключване на административния договор за безвъзмездна помощ, не 

се изисква предварително изпращане на документация по процедура избор 

с публична покана, за служебно публикуване на Единния информационен 

портал.  

В този случай, моля да дадете указания следва ли кандидатите да изпратят 

предварително и в какъв срок събраните 2 (две)  съпоставими оферти, 

УО на ОПИК ще изисква, в случаите, когато предвидената стойност 

за процедура за избор на изпълнител, независимо от предмета ѝ, в 

т.ч. съфинансирането от страна на бенефициент, без  данък върху 

добавената стойност е равна или по-висока от 273 812 лв. без 

ДДС, бенефициентите да прилагат реда за провеждане на 

процедура на избор на изпълнител чрез публична покана по реда на 

ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.  

Респективно, в случай че предвидената стойност за процедура за 

избор на изпълнител, независимо от предмета ѝ, в т.ч. 

съфинансирането от страна на бенефициент, без  данък върху 
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каталози, разпечатки от официални интернет страници или комбинация от 

посочените, заедно с обосновка за направения избор.  

Моля за по-детайлни указания каква документация следва да се изпрати 

предварително на вниманието на УО, в случаите когато кандидата реши да 

пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта след подаване на 

проектното предложение и преди сключване на административния договор 

за безвъзмездна помощ, при процедура с предмет "доставки или услуги" с 

обща стойност по-ниска от 273 812  лв. 

добавената стойност е по-малка от 273 812 лв. без ДДС, УО на 

ОПИК няма да изисква бенефициентите да прилагат реда за 

провеждане на процедура на избор на изпълнител чрез публична 

покана, като в този случай УО на ОПИК ще извършва последващ 

контрол на избран изпълнител на база събрани поне 2 (две) 

съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет 

страници или комбинация от посочените. Документите, които 

следва да представи бенефициентът чрез ИСУН2020 (след 

сключване на АДБФП) за осъществяване на последващ контрол са:  

 Поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от 

официални интернет страници на 

производители/доставчици или комбинация от посочените;  

 Обосновка в свободен текст за направения избор;  

 Сключен договор (ако е приложимо).  

121.  02.05.2022 г. Във връзка с посоченото условие в АДБФП "Инвестицията по проекта 

следва да се поддържа в програмния район (България) най-малко три 

години от окончателното плащане", моля за разяснение, дали след 

приключване на проекта в рамките на тригодишния период след 

окончателно плащане се допуска преместване на инвестицията в друга 

производствена база на Бенефициента: 1) в рамките на населеното място, в 

което е изпълнен проекта и 2) в друго населено място в България. 

 

Благодаря! 

В случай че след подписването на АДБФП (вкл. и след 

приключването на дейностите по АДБФП), настъпи промяна в 

мястото на изпълнение (посоченото във Формуляра за 

кандидатстване населено място) бенефициентът е длъжен да 

уведоми Управляващия орган в едномесечен срок преди датата на 

влизане в сила на исканата промяна. Изменението на договора за 

безвъзмездна финансова помощ влиза в сила след получаване на 

съгласие от страна на Управляващия орган, който се произнася в 

срок до 15 работни дни от получаване на уведомлението. 

В случай че новата локация се намира в рамките на същото 

населено място, не необходимо да се инициира изменение на 

договора. 

122.  02.05.2022 г. Здравейте, 

 

Във връзка с кандидатстването по процедурата, моля за отговор на 

следните въпроси 

 

1. На база на наличната в запитването информация не може да бъде 

предоставено становище по така зададените въпроси. Следва да 

имате предвид, че при промяна в минималните технически 

параметри на оборудването, бенефициентът е длъжен да уведоми 

Управляващия орган в едномесечен срок преди датата на влизане в 
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1. Фирмата ни желае да осъществи проект, включващ няколко модула 

термопомпи, работещи в обща система. Знаем каква е общата мощност, 

която ни е необходима и тя може да бъде постигната с различни 

конфигурации на каскадно работещи термопомпи. Ако бъдем одобрени за 

финансиране и сключим договор, е напълно възможно по време на 

изпълнението на проекта да се намери по-добро/надеждно техническо 

и/или ценово решение, което да отговаря на нужната ни мощност, но в 

друга конфигурация и брой на термопомпите от попълнените при 

кандидатстването. 

Пример 1 

В приложение 18.2, на етап Кандидатстване, се попълват термопомпи в 

диапазон 10-50, единична мощност 16 kW,  4 броя, а когато избираме 

доставчик за помпите, предпочитаме да инсталираме 2 термопомпи по 32 

kW. 

Пример 2 

В приложение 18.2, на етап Кандидатстване, се попълват термопомпи в 

диапазон 10-50, единична мощност 32 kW,  2 броя, а когато избираме 

доставчик за помпите, предпочитаме да инсталираме 4 термопомпи по 16 

kW. 

2. Друга позиция, по която ще кандидатстваме, е закупуване на 

енергоспестяващи осветители. Ако в приложение 18.2, на етап 

Кандидатстване, се попълнени линейни осветители с мощност 54 W, но в 

последствие се изберат такива с по-малка (52 W) или по-голяма ( 56 W) 

мощност. Как би се тълкувала такава промяна - като влошаване или 

подобряване, според двата казуса, водещо до корекция на помощта или се 

счита за неизпълнение ? 

 

 

Предварително благодаря. 

сила на исканата промяна. Изменението на договора за 

безвъзмездна финансова помощ влиза в сила след получаване на 

съгласие от страна на Управляващия орган, който се произнася в 

срок до 15 работни дни от получаване на уведомлението. 

При установена необходимост Управляващият орган може да 

изиска и допълнителни разяснения или документи, на базата на 

които да вземе окончателното си решение. 

Управляващият орган си запазва правото да откаже исканото от 

Бенефициента изменение на договора за безвъзмездна финансова 

помощ, в случай на противоречие с условията на договора, 

Условията за кандидатстване и приложимата нормативна уредба, 

както и в случаите, описани в Общите условия. 

 

2. Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по Въпрос 

№ 105, т.1.1 и 1.2. 

123.  03.05.2022 г. Здравейте, 

 

По процедурата са допустими за финансиране само дълготрайни активи, 

като същественият им праг е 700 лв или определен със счетоводната 

Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по Въпрос 

№ 114. 
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политика. Производствената ни сграда има нужда от нови осветителни 

тела, чиито фиксирани максимални цени с приложение 18.2 са много по-

ниски от 700 лв. Имайки предвид спецификата на производството ни, 

смятаме че не е целесъобразно да променим стойностния праг на сума по-

ниска от 700.00 лв. Конкретният ни въпрос е дали е допустимо да 

заприходим всичките доставени по проекта осветителни тела като един 

ДМА, например „осветителна система“. Всичките лампи ще бъдат 

поставени в едно помещение – производствения цех.   

Пример: 30 лампи х 300 лв = 9000 лв.  

В инвентарната книга/аморт. план: Осветителна система  - 1 брой – 9000 

лв 

 

С уважение, 

124.  03.05.2022 г. Здравейте, 

Моля за уточнение: 

В приложение 18.2, прозорец 2 – горелки, има заложени 2 вида:  

Горелки работещи с газообразни горива и горелки работещи с течни 

горива! 

На нас ни е необходима горелка работеща с дърва, вкл. пелети! Допустим 

разход ли е това и ако да, коя от горните горелки да изберем? 

С уважение 

В зависимост от конструктивните особености и спецификата при 

работа допустими за подкрепа по настоящата процедура, са 

следните видове горелки за работа с котли (т.2 от „Списъка на 

допустимите категории активи“ - Приложение 18.1): 

 Горелки, работещи с газообразни горива, вкл.водород; 

 Горелки, работещи с течни горива. 

По настоящата процедура не са допустими за финансиране други 

видове горелки освен горепосочените. 

125.  03.05.2022 г. Уважаеми представители на УО, 

 

Моля да ни уведомите допустим кандидат ли е по настоящата процедура 

новоучреденото дружество (ЕАД), което става правоприемник на 

преобразуващо се дружество (ООД), което се прекратява без ликвидация.".  

 

Дружеството с ограничена отговорност има история повече от десет 

години, както и обороти през всички тези години. Преобразуването е по 

реда на чл. 264 и сл. от Търговския закон като е променена неговата 

правноорганизационна форма от еднолично дружество с ограничена 

отговорност в еднолично акционерно дружество. Преобразуването е от 

Новоучреденото дружество (ЕАД), което е правоприемник на 

преобразуващото се дружество (ООД), което се прекратява без 

ликвидация може да кандидатства по настоящата процедура, при 

условие че отговарят на всички заложените по процедурата 

изисквания. 

Преди сключване на административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще 

извършва проверка по същество по отношение на изискването 

кандидатите да са реализирали нетни приходи от продажби общо 
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дата 09.04.2021 . Съгласно разпоредбата на чл. 264, ал. 1 изр. второ от 

Търговския закон : „Новоучреденото дружество става правоприемник на 

преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация“ . 

С вписването на преобразуването правата и задълженията на 

преобразуващото се дружество (ООД), преминават изцяло върху 

новоучреденото дружество (ЕАД).  

 

Тоест, новоучреденото дружество (ЕАД) не е чисто и носи всички 

последствия, предхождащи датата на регистрацията му , в това число и 

историята, която далеч надвишава 3 години. 

 

Молим да ни дадете еднозначен отговор можем ли да кандидатстваме по 

настоящата процедура с новоучреденото дружество(ЕАД), което е 

правоприемник на преобразуващото се дружество(ООД), което се 

прекратява без ликвидация? 

 

С уважение, 

за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от 

категорията на предприятието-кандидат.  

Когато едно търговско дружество (например ООД) се преобразува 

чрез промяна в правната форма, като се превърне в дружество от 

друг вид (например новоучредено ЕАД) по реда на чл. 264 и сл. от 

Търговския закон, ще се вземат предвид и данните на 

преобразуващото се дружество при условие, че в Търговския 

регистър и регистър и регистъра на ЮЛНЦ е вписана промяната на 

правната форма, като преобразуващото се дружество се прекратява 

и правата и задълженията на преобразуващото се дружество 

преминават изцяло върху новоучреденото дружество. 

 

126.  03.05.2022 г. Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване 

на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, бихме искали да 

Ви зададем следния въпрос: 

 

Съгласно Приложение 18.1 Списък на допустимите категории активи, 

раздел 12 Чилъри е упоменато, че „Продуктите трябва да имат сезонен 

хладилен коефициент (SERP), който е по-голям от стойностите, показаните 

по-долу минимални стойности за SERP при 7/12°C температура на водата 

и 35°C температура на околната среда, където SERP = охладителна 

мощност/ консумирана мощност, включително тази от вентилаторите на 

компресора и кондензатора: PA < 400 kW, SERP ≥ 5.0“.  

 

В бележка под линия е допълнено, че SERP /Seasonal Energy Performance 

ratio/ е сезонния хладилен коефициент на високотемпературни 

технологични охладители на течности, съгласно Регламент (ЕС) 2016/2281 

Потвърждаваме, че сезонният хладилен коефициент на 

високотемпературни технологични охладители на течности следва 

да се чете SEPR, а не SERP. 

SEPR /Seasonal Energy Performance ratio/ е сезонния хладилен 

коефициент на високотемпературни технологични охладители на 

течности, съгласно Регламент (ЕС) 2016/2281 на комисията от 30 

ноември 2016 година за изпълнение на Директива 2009/125/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за 

определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, 

свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за 

екопроектиране на въздухоотоплителни продукти, охладителни 

продукти, високотемпературни технологични охладители на 

течности и вентилаторни конвектори. 
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на комисията от 30 ноември 2016 година за изпълнение на Директива 

2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка 

за определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани 

с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране 

на въздухоотоплителни продукти, охладителни продукти, 

високотемпературни технологични охладители на течности и 

вентилаторни конвектори. 

 

При преглед на Регламент (ЕС) 2016/2281 на комисията от 30 ноември 2016 

година за изпълнение на Директива 2009/125/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета на английски език прави впечатление, че Seasonal 

Energy Performance ratio е с абревиатура SEPR, а не SERP, както е описано 

в условията за кандидатстване, включително и в превода на Регламент (ЕС) 

2016/2281. 

 

Техническите характеристики на чилърите също предоставят стойност на 

SEPR, а не SEPR. 

 

Моля за потвърждение, че описаният в Приложение 18.1 и 18.2 показател 

SERP, отговаря на Seasonal Energy Performance ratio (SEPR) съгласно 

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2281. 

 

Предварително благодаря за разяснението. 

127.  04.05.2022 г. Здравейте, 

 

Имам два въпроса:  

 

1. Моля да потвърдите допустимостта на малко предприятие по смисъла на 

ЗМСП, със седалище и място на извършване на дейността в град Пловдив, 

с основен код на икономическа дейност по КИД-2008 C 10.89, което 

произвежда заместители на млечни продукти и сирена при следните 

характеристики: 

1. Разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат 

становище относно качеството на проектното предложение (вкл. 

относно допустимостта на проектното предложение). 

Недопустими по настоящата процедура са малки и средни 

предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 

предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка 

и/или маркетинг на селскостопански продукти в 

неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора 

за създаване на европейската общност (Приложение 4), или с 
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а. крайните продукти не представляват първично преработени 

селскостопански продукти и не представляват първично преработени 

горски продукти и 

б. суровините, които се използват за производството на крайните продукти 

включват първично преработено кашу, първично преработени домати, 

първично преработени манатарки, първично преработена мащерка и 

първично преработен див чесън. Суровините в един продукт се 

комбинират като включват първично преработено кашу и един от 

останалите видове първично преработени суровини. 

 

2. В случай че предприятието произвежда и био сурово кашу, отделно от 

заместителите за млечни продукти и сирена, може ли да кандидатства и за 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност по тази дейност по 

процедурата или може да кандидатства за финансиране за въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност само за дейността, свързана с 

производството на заместителите на млечни продукти и сирена? 

 

С уважение, 

производството на памук, с изключение на хляб, тестени и 

сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се 

осъществяват на територията на селските райони съгласно 

определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Списък на 

общините в обхвата на селските райони на Република България е 

даден в Приложение 5 към Условията за кандидатстване. 

Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата и да 

получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че Основната 

икономическа дейност, за която кандидатстват, се отнася до2: 

• сектора на първично производство на селскостопански продукти; 

• сектора на преработката и търговията със селскостопански 

продукти, в следните случаи: 

- когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или 

количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните 

производители или предлагани на пазара от съответните 

предприятия; или 

- когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена 

частично или изцяло на първичните производители. 

Доколкото на база на предоставената в запитването информация 

описаното предприятие не попада в горепосочените хипотези, то 

същото би могло да е допустим кандидат при спазване на всички 

останали приложими изисквания и критерии за допустимост по 

настоящата процедура. 

Окончателно решение относно допустимостта на даден проект и 

кандидат ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия 

орган, която ще разполага с цялата специфична информация 

относно проектното предложение. 

 

                                                           
2 Съгласно дефинициите, дадени в чл. 2 от Регламент на Комисията (ЕС) 1407/2013 и Приложение 9 към настоящите Условия за кандидатстване 
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2. По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват 

подкрепа само за основната си икономическа дейност (в случая  

10.89 „Производство на други хранителни продукти, 

неквалифицирани другаде“). 

128.  04.05.2022 г. Здравейте, 

във връзка с дадени разяснения, че след подаване на проектното 

предложение през платформата ИСУН2020, може да се стартират дейности 

- моля да потвърдите, че е допустимо след подаване на проектното 

предложение да се стартират дейности, които са различни от СМР. 

Конкретното ми питане е - дали е допустимо след подаване на проекта да 

се закупи, инсталира и въведе в експлоатация слънчев колектор за топла 

вода за технологични нужди? 

Благодаря Ви за отделеното време 

По процедурата е допустимо изпълнението на дейностите 

(независимо дали се състоят в СМР, доставка, услуги или 

комбинация от тях) да започне след подаване на проектното 

предложение и преди сключване на административния договор за 

безвъзмездна помощ. 

В допълнение, моля, запознайте се със становището на УО на 

ОПИК по Въпрос № 4, №14, т.2; №24; №109 и №115. 

 

129.  04.05.2022 г. Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване 

на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, бихме искали да 

Ви зададем следните въпроси, във връзка с изпълнението на проектните 

предложения: 

 

Моля за конкретна информация в каква степен са допустими изменения на 

заложения вид, диапазони и количества на предвиденото за закупуване 

оборудване, тъй като е възможно до етапа на изпълнение на проектните 

предложения да настъпят изменения в нуждите или дори да е допусната 

техническа грешка, която е необходимо да се отстрани. За максимална 

конкретика прилагаме следните примери. 

 

1. В случай че бенефициент е заложил в Приложение 18.2, 

придобиването на компресор с инверторно управление с номинална 

мощност на основния двигател 25 kW, но нуждата към датата на 

стартиране на изпълнението на договора за безвъзмездна финансова 

помощ е 20 kW (която стойност отново е в същия диапазон 5.6÷25). 

Допустимо ли е придобиването на компресор с мощност на основния 

1. и 2. На база на наличната в запитването информация не може да 

бъде предоставено становище. Следва да имате предвид че 

кандидатите могат да придобиват по проекта единствено активи, 

които са сред посочените такива в Списъка на допустимите 

категории активи (Приложение 18.1), като за целта трябва да ги 

включат в Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка на 

допустимите категории активи. По настоящата процедура не могат 

да се придобиват активи, които не са посочени в Списъка на 

допустимите категории активи (Приложение 18.1) или активи, 

които не отговарят на заложените минимални технически 

критерии.  
 

3. и 4. При промяна в минималните технически параметри на 

оборудването, бенефициентът е длъжен да уведоми Управляващия 

орган в едномесечен срок преди датата на влизане в сила на 

исканата промяна. Изменението на договора за безвъзмездна 

финансова помощ влиза в сила след получаване на съгласие от 

страна на Управляващия орган, който се произнася в срок до 15 

работни дни от получаване на уведомлението. 
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двигател 20 kW, като при описаната ситуация УО верифицира разхода за 

20 kW? 

 

2. В случай че бенефициент е заложил в Приложение 18.2 

придобиването на компресор с инверторно управление с номинална 

мощност на основния двигател 20 kW, но нуждата към датата на 

стартиране на изпълнението на договора за безвъзмездна финансова 

помощ е 25 kW (която стойност отново е в същия диапазон 5.6÷25). 

Допустимо ли е придобиването на компресор с мощност на основния 

двигател 25 kW, като при описаната ситуация УО верифицира разхода за 

20 kW, а останалата част е за сметка на бенефициента? 

 

3. В случай че бенефициент е заложил в Приложение 18.2 

придобиването на чилър с кондензатор за водно охлаждане, но към датата 

на стартиране на изпълнението на договора за безвъзмездна финансова 

помощ се установи, че по-приложимото решение е чилър с кондензатор за 

въздушно охлаждане, възможно ли е в последствие да бъде заменен, 

заложения на етап кандидатстване. Стойността за kW и при двете 

спецификации е идентична и това не налага промени в бюджета. 

 

4. В случай че в Приложение 18.2 е допусната техническа грешка и са 

предвидени многокомпонентни топлоизолационни системи за външни 

стени и подове към външен въздух с топлоизолационна плоча от EPS, 

възможно ли е в последствие да бъдат заменени с топлоизолационна плоча 

от XPS, като при описаната ситуация УО верифицира разхода за плочи от 

EPS, тъй като са с по-ниска стойност, а останалата част е за сметка на 

бенефициента? 

 

При всички описани ситуации в точки от 1 до 4 не се налагат промени в 

бюджета на административния договор, водещи до увеличаване на 

първоначално договорения процент и размер на безвъзмездната финансова 

помощ по административния договор и/или водещи до превишаване на 

При установена необходимост Управляващият орган може да 

изиска и допълнителни разяснения или документи, на базата на 

които да вземе окончателното си решение. 

Управляващият орган си запазва правото да откаже исканото от 

Бенефициента изменение на договора за безвъзмездна финансова 

помощ, в случай на противоречие с условията на договора, 

Условията за кандидатстване и приложимата нормативна уредба, 

както и в случаите, описани в Общите условия 

За повече подробности, моля, запознайте се със становището на УО 

на ОПИК по Въпрос № 3, Въпрос № 105, т.1.1 и 1.2., и Въпрос 

№122. 

 

5. За повече информация, свързана с техническо изпълнение на 

проектите и реда за избор на изпълнител – моля, запознайте се с 

Условията за изпълнение по настоящата процедура и Ръководство 

за изпълнение на ДБФП по ОПИК 2014-2020 е публикувано на 

интернет страницата на управляващия орган на адрес: 

https://opic.bg/opik/rkovodstvo-za-izplnenie-na-dbfp-po-operativna-

programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020 

 

 

6. .Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по Въпрос 

№ 14, т.2; Въпрос №24 и Въпрос №109, т.1. 

В допълнение, не е предвидено изрично потвърждение от страна на 

УО при стартиране на дейностите след подаване на проектното 

предложение. Следва да имате предвид, че УО на ОПИК по своя 

преценка може да извършва посещения на място и/или да изисква 

документи и разяснения от кандидатите/бенефициентите във 

връзка с декларирани от тях обстоятелства. 
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средствата по бюджетни пера, за които има определен в Условията за 

кандидатстване максимален размер. 

 

5. В какъв срок УО планира да публикува Ръководство за изпълнение 

на проектите? 

 

6. Съгласно условията за кандидатстване „В случай че кандидатът 

реши да пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта, свързани с 

изпълнение на СМР, след подаване на проектното предложение и преди 

сключване на административния договор за безвъзмездна помощ (при 

сключване на такъв), следва да бъдат представени актуални цветни снимки 

(общ и близък план) на сградата и помещението/ята, където е предвидено 

да се извършват СМР, от които ясно да се вижда датата на заснемането. 

Снимките трябва да бъдат изпратени чрез модул „Комуникация с УО“ в 

ИСУН 2020. Такива снимки следва да има представени за всеки отделен 

вид СМР (в случай на повече от едно). Следва да е налице и описание на 

местоположението на обекта, където ще бъдат извършени СМР. Датата на 

снимките трябва  да е след датата на подаване на проектното 

предложение.“ 

 

Моля за информация дали е необходимо изчакване на потвърждение от 

страна на УО по отношение на изпратените снимки или кандидатите могат 

да започнат СМР веднага след изпращането им чрез кореспонденция , без 

писмено разрешение? 

 

 


