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№ Дата на 

получаване 

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от УО 

Дата на разясненията от УО:19.07.2016 г. 

141. 09.07.2016 г. Уважаеми дами/ господа,  

 

Във връзка с процедурата за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 - 

"Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" имам следните 

въпроси: 

 

1. Предприятие "X", което съществува от 2013г. има нов собственик от 

средата на 2015г. Старият собственик попада в категория голямо 

предприятие.  

 

При определяне на свързаността на предприятието "X", трябва ли да се 

включат показателите на стария собственик или следва да се базираме само 

на текущата информация към момента на кандидатстването? 

 

2. Предприятие "X" има 3 годишна история, като: 

 2013г. е категория микро предприятие;  

 2014г. е категория средно предприятие;  

 2015г. е категория малко предприятие;  

 2016г. с тенденция да бъде категория малко предприятие. 

Моля за Вашето становище, в каква категория следва да бъде определено 

предприятието "X" при така посочения казус? 

 

Предварително Ви благодаря за съдействието! 

 

Успешен ден! 

 

Подател: Елия Емилова 

Ел. поща: ee_2016@abv.bg 

 

 

 

1 и 2. При определяне на категорията на предприятието следва да се вземат 

предвид всичките му отношения с други предприятия, които са били 

налице към края на годината, за която се декларират данните в 

декларацията. Статусът на микро-, малко или средно предприятие се 

определя на базата на последните две последователни финансови 

години, в които предприятието запазва своите параметри по член 3 от 

Закона за малките и средните предприятия без промяна. 

 Ако в две последователни финансови години предприятието превиши 

или слезе под границите по чл. 3, това се отразява на неговия статус на 

микро-, малко или средно предприятие. 
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142. 11.07.2016 г. Здравейте, 

 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за 

малките и средни предприятия“ моля за конкретни отговор на следните 

въпроси: 

 

1. В отговор на въпроси 55, 76, 78, които отразяват дефинициите на чл. 14, §3 

от регламент 651/14 и отговори на редица други въпроси, които препращат 

към дефинициите на чл. 14, §3 от регламент 651/14 е посочено изрично, че:  

 

„В случай, че по Елемент А избраният от кандидата режим държавна помощ е 

„регионална инвестиционна помощ“ и чрез проекта ще бъде осъществена 

първоначална инвестиция в материални и нематериални активи, свързани с 

разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект следва всички 

активи препоръчани като мярка в енергийния одит /съответно включени като 

разход в рамките на Елемент А да са пряко свързани с разширяването на този 

капацитет, т.е. да са пряко свързани с възможността стопанският обект да 

произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти/макар и 

значително усъвършенстван/.  

 

Моля да потвърдите, че автоматизираната система за мониторинг на 

енергопотреблението, дори и да е обоснована като водеща до енергийни 

спестявания в енергийния одит, не е допусима като дейност и разход за 

активи под режим „регионална инвестиционна помощ“ , след като не е пряко 

свързана с разширяването на капацитета на същестуваващ стопански обект 

или с основна промяна в целия производствен процес на същестуващ 

стопански обект.  

 

2. В случай, че в едно предприятие има различни цехове, разположени на 

една и съща производствена площадка и част от тях са технологично 

свързани помежду си, но всеки от тях има отделен електромер, то 

съвкупността от всички цехове един обект ли представляват или са отделни 

обекти (заради отделните електромери)?  

 

 3. В случай, че кандидата предвижда въвеждане на система за енергиен 

мениджмънт по стандарта ИСО 50001, съгласно указанията това не 

представлява мярка за енергийна ефективност. Въпреки това, моля пояснете 

 

 

 

 

 

1. В случай че даден актив не е пряко свързан с разширяване капацитета на 

съществуващ стопански обект или с основна промяна в целия 

производствен процес на същестуващ стопански обект, същият не би 

следвало да се счита за допустим за придобиване по режим „регионална 

инвестиционна помощ“. 

2. Всички цехове на едно предприятие, разположени на една и съща 

производствена площадка и свързани с дейността на предприятието 

представляват един обект, независимо от наличието на уреди за отделно 

мерене на енергия за различните цехове, поточни линии или съоръжения. 

3. Въвеждането  и  сертифицирането  на  системи  за  енергиен мениджмънт 

в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 

50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 не следва да се 

включва като мярка в енергийния одит и за тях не следва да се 

предоставя информация в рамките на доклада от обследването, тъй като 

този вид консултантски услуги са предвидени в Елемент Б на 

процедурата. 

4. В т.1.2. от Енергийния одит е дадено определение за предприятие за 

целите на изготвяне на одита, а именно „Предприятие, обект на 

настоящия одит, е съвкупност от технологии, спомагателни 

стопанства, съоръжения и сгради, потребяващи енергия за 

осъществяване на икономическата си дейност. Предприятието може 

да развива дейността си в рамките на един или повече териториално 

обособени обекти, всеки от които следва да има обща схема на 

енергозахранване и енергопотребление. В обследването трябва да 

бъдат включени данни за всички обекти, за които са предвидени 

мерки за повишаване на енергийната ефективност“. 

а) Съгласно дадените допълнителни пояснения към таблица 1.3.1. от 

Енергийния одит „Годишно потребление на енергия на 

предприятието, kWh/год. е общото годишно потребление на енергия 
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дали е необходимо да се описва в доклада за енергийно обследване без да се 

предвиждат енергийни спестявания от тази дейност. 

 

4. Моля да поясните в случай, че предприятието има няколко обекта 

(териториално, функционално и енергийно разделени) и кандидатства за 

мерки за енергийна ефективност само в един от обектите, то: 

 

 

a. Стойностите за: „Годишно потребление на енергия на предприятието“ (под 

таблица 1.3.1 от енергийния одит) са стойностите само на стопанския обект 

или на цялото предприятие? 

 

b. При изчисляване на „Планирани енергийни спестявания за предприятието в 

резултат от изпълнението на проекта (ПЕС)“ (под таблица 1.3.1 от 

енергийния одит) кои стойности за (коригирано) годишно потребление се 

взимат: за стопанския обект или за цялото предприятие (както е дадено в 

указанията за попълване на одита)? 

 

5. В образеца на енергийния доклад се говори за „предприятието“ и „цялото 

предприятие“. Моля да поясните разликата. Неразбирането ни идва от там, че 

при предприятията с няколко стопански обекта, не разбираме част от данните 

дали трябва да са за отделните обекти или за цялото предприятие когато 

използвате понятието „предприятие“. 

 

 

Подател Росица Кирилова:  
Ел. поща: rosi_kirilova85@abv.bg  

(за годината, избрана за представителна) за всички дейности на 

обекта, за който се кандидатства. Данните за годишното 

потребление на енергия в табл. 1.2.3.1 и 2.2.2.2 се отнасят само до 

потреблението на обекта, за който се кандидатства.  

В случай, че се кандидатства за повече от един обект, Годишно 

потребление на енергия на предприятието, kWh/год. е сумарното 

годишно потребление на енергия (за годините, избрани за 

представителни) за всички дейности на обектите, за които се 

кандидатства – табл. 1.2.3.2. и 2.2.2.3“ 

б) При изчисляване на „Планирани енергийни спестявания за 

предприятието в резултат от изпълнението на проекта (ПЕС)“ (под 

таблица 1.3.1 от енергийния одит) се използват стойностите за 

(коригирано) годишно потребление за стопанския обект, за който се 

кандидатства.  

5. Термините „предприятие“ и „цялото предприятие“ по смисъла на 

енергийния одит са едно и също нещо, а именно предприятие съгласно 

определението, дадено в т.1.2. от Енергийния одит. В енергийния одит 

ясно и точно е указано в кои таблици се попълва информация само за 

конкретен обект и в кои таблици се представя информацията сумарно за 

всички обекти, за които има предвидени мерки в енергийния одит. 

Всички данни в енергийния одит се отнасят за конкретния териториално 

обособен обект, за който се кандидатства. За този обект се определят и 

основните параметри:  

• Годишно потребление на енергия на предприятието (ГП);  

• Коригирано годишно потребление на енергия на предприятието за 

годината, приета за представителна (КГП); 

• Годишни спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки (ГС);  

• Планирани енергийни спестявания за предприятието в резултат от 

изпълнението на проекта (ПЕС); 

• Фактор на енергийни спестявания (ESR) общо. 

В случай, че предприятието кандидатства за повече от един обект, 

данните се представят поотделно за всеки обект и се обобщават за 

предприятието съгласно указанията в образеца. Всички основни 

параметри се обобщават за обектите, за които се кандидатства.  
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143. 11.07.2016 г. Уважаеми дами и господа, 

 

По отношение на разяснението от юни месец т.г. , дадено от Европейската 

комисия на платформата за държавни помощи eState Aid Wiki, инвестиции в 

системи, които произвеждат енергия, вкл. и за собствено потребление (като 

система за климатизация, котели, системи за оползотворяване на остатъчна 

топлинна енергия, ко-генерация,термопомпи, вентилационни системи и др. 

под.), не могат да получат финансиране по режим „регионална 

инвестиционна помощ. В тази връзка моля за следните разяснения: 

 

Кандидат по процедурата развива основната си дейност в областта на 

машиностроенето. По проекта се предвижда закупуването на 

енергоефективни винтови компресори за сгъстен въздух, с помощта на които 

ще се извършват различни оперативни дейности в предприятието (обдухване 

на заварки, шмиргеловане и др.). Планираното за доставка оборудване 

представлява ДМА, което пряко ще допринесе за разширяване на 

производствения капацитет на съществуващия стопански обект.  

 

С оглед на горе описаното, моля за конкретен отговор, допустимо ли е 

закупуването на цитираните винтови компресори по режим „регионална 

инвестиционна помощ“ при стриктно спазване на всички други условия за 

допустимост, произтичащи от Условията за кандидатстване по процедурата. 

 

Благодаря предварително! 

 

 

Подател: Радослав Марков 

Ел. поща: radoslav.markov@offices.fibank.bg  

 

В случай че посоченият от Вас винтов компресор е съоръжение за 

производство на сгъстен въздух, същият би се считал за допустим разход по 

режим „регионална инвестиционна помощ“ от гледна точка на изискването 

да не произвежда енергия при съблюдаване на всички останали изисквания и 

ограничения съгласно Условията за кандидатстване. 

 

144.  11.07.2016 г.   

Здравейте,  

Имам следните въпроси по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна 

ефективност за малките и средни предприятия“ 

1. КЕП на физическо или юридическо лице да бъде издаден? 

2. Необходимо ли е всички съпътстващи документи и декларации да бъдат 

подписани първо на хартия, след това сканирани, подписани електронно и 

прикачени в ИСУН? 

3. Относно Раздел II от Критериите за оценка-II. Икономическа и финансова 

1. Моля запознайте се с отговора на въпрос 87, т.2. 

2. По настоящата процедура всички прикачени файлове/документи 

съгласно т. 24 от Условията за кандидатстване трябва да се подписват с 

квалифициран електронен подпис на локалния компютър чрез attached  

signature –файл и подпис в един документ. Документите не е необходимо 

да бъдат подписвани на хартия и сканирани, преди подписването им с 

КЕП. Подписани на хартиен носител, сканирани и прикачени в ИСУН 

2020 документи без електронен подпис, няма да бъдат разглеждани от 

Оценителната комисия.  
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стабилност на кандидата. Какво означава текстът “Кандидатът е реализирал 

две или повече дейности, свързани с въвеждане на международно признати 

стандарти”- Означава ли че трябва да има внедрени два стандарта за да 

получи две точки? 

 

Подател: Ирена Цонинска  
Ел. поща: office@rediproject.com 

В допълнение, моля, запознайте се с Приложение А „Указания за 

попълване на електронен Формуляр за кандидатстване“, където всички 

необходими действия във връзка с попълването на Формуляра за 

кандидатстване, подписването и прикачването в системата на 

приложените документи, подаването на проектното предложение в 

системата ИСУН 2020 са детайлно описани. 

3.Съгласно критерий 1 от раздел II. Икономическа  и финансова 

стабилност на кандидата на Приложение Й на кандидата се присъждат 

две точки, в случай че е реализирал две или повече дейности, свързани 

с въвеждане на международно признати стандарти. Посоченото 

означава, че кандидатът следва да е внедрил тези стандарти. 

Стандартите, по отношение на които се дават допълнителен брой точки 

по критерий „Внедрени стандарт“ са изрично посочени в условието на 

самия критерий, а именно: БДС EN ISO 50001, EMAS (Схема на 

Общността за управление по околната среда и одитиране), БДС EN 

ISO 14001, БДС EN ISO 9001. 

 


