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Дата на разясненията от УО: 31.05.2016 

5 18.05.2016 г. Привет, 

Привет, 

Нашата фирма е средно предприятие. Интересуваме се, ако по 

Енергийна ефективност закупим само енергийноефективни 

машини и сме под наем в конкретната сграда, необходимо ли е да 

сме там под наем в следващите 5 години (2 години изпълнение на 

проект + 3 години след реализирането на проекта)? Задавам 

въпроса така, защото искаме да си сменим помещенията под наем 

с наши собствени в следващите 2 години, тъй като в момента 

строим наша собствена сграда. Това преместване на машините 

допустимо ли е? 

Предварително благодаря. 

Поздрави, 

 

 

Подател: СветланаПеткова 

Ел. поща: svetlana.petkova@yahoo.com 

 

Условията за кандидатстване не поставят изискване дали активите, които ще бъдат 

придобити със средства по проекта, се поставят и съответно ползват в собствени 

помещения или помещения под наем, но кандидатът следва да се съобрази с 

ограниченията, поставени в чл.3.8.2. и чл. 3.8.3. от Административния договор за 

предоставяне на БФП (Приложение К) и свързаните с тях чл.1.9 и чл.8.7 от Общите 

условия (Приложение Л). При спазването на описаните разпоредби подобна промяна на 

проекта би била допустима. 

В допълнение, извършването на подобна промяна е в обхвата на чл. 8.6 в) от Обшите 

условия към административния договор (Приложение Л)  и при осъществяването й 

следва да се спази процедурата по чл. 8.2. от същия документ. 

 

6 18.05.2016 г. Здравейте,  

Бих искал да задам следният въпрос, относно условията на 

допустимост:  

В т. 11.2 - Критерии за недопустимост на кандидатите, е 

написано: "2) С оглед избягване на припокриването на 

интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за 

подбор на проекти не могат да получават: 

• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките 

и средните предприятия, които имат седалище или клон със 

седалище на територията на селски район, съгласно 

определението в т. 8.1. Описание на общите условия от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които 

 

Съгласно Условията за кандидатстване, за да бъде недопустимо едно микропредприятие 

по посочения критерий следва и двете посочени условия да са налице, а именно да е 

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

което има седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно 

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

селските райони за периода 2014 – 2020 г. и да е заявило за подпомагане дейности по 

проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в 

Република България. Ако едно микропредприятие не е със седалище на територията на 

селски район, но извършва основната си дейност на територията на селска община би се 

считало за допустимо по процедурата BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за 

малките и средни предприятия“ при положения, че отговаря и на всички останали 

изисквания, посочени в Условията за кандидатстване. 
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ще се осъществяват в община на територията на селските райони 

в Република България.". Означава ли това, че едно 

микропредприятие е недопустимо, само ако отговаря 

едновременно и на двете условия? Т.е. ако едно 

микропредприятие не е със седалище на територията на селски 

район, но извършва основната си дейност на територията на 

селска община, е допустимо по процедурата BG16RFOP002-3.001 

„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“?  

 

С уважение, 

 

Подател: ГаляМенова 

Ел. поща: zugleva@abv.bg 

 

7 18.05.2016 г. Здравейте,  

 

Във връзка с отваряне на процедура "Енергийна ефективност за 

малките и средни предприятия" бихме желали да получим 

отговор на следните въпроси: 

 

1) Предвид изискването кандидатите да бъдат с мин. 3 

приключени финансови години, допустимо ли е да кандидатства 

фирма, която през 2014г. става правоприемник на друго 

дружество и е със същия ЕИК, т.е. за 2013г. ГФО е на 

предходната фирма, а за 2014г. и 2015г. е на правоприемника? 

 

2) Режим "Регионална инвестиционна помощ" единствено към 

разширяване на капацитета на предприятието чрез закупуване на 

нови машини и оборудване ли е насочен или може да се използва 

и за подмяна на налично по-енергоемко оборудване? По-

конкретно кандидат строителна фирма може ли да подмени 

съществуващи специализирани машини и транспортни средства и 

да закупи нови или е възможно само второто? 

 

3) Допустим разход ли е закупуването на специализирани 

транспортни средства - самосвали в проект на строителна фирма? 

 

4) Допустимите разходи за СМР могат ли да бъдат насочени към 

 

 

 

 

 

1. Посоченото от Вас е допустимо, при условия че е налице универсално правоприемство 

и преобразуващото се дружество е прекратено без ликвидация.  

 

 

 

2. Съгласно т.13.1. от Условията за кандидатстване „В случай че по Елемент А избраният 

от кандидата режим държавна помощ е регионална инвестиционна помощ, допустими са 

само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на 

първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с: 

− разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект 

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 
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изграждането на изцяло нови производствени сгради или са 

единствено за извършване на ремонтни работи, напр. саниране, 

изолации, смяна на дограма...? 

 

5) В какво се състои разликата между режимите "Регионална 

инвестиционна помощ" и "Инвестиционни помощи за мерки за 

повишаване на енергийната ефективност" по отношение 

закупуването на нови и подмяната на налични активи? 

 

Подател: Христо Господинов 

Ел. поща: agroprojectconsulting@gmail.com 

 

или 

− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански 

обект“. 

Обикновената подмяна на оборудване не e допустимo по настоящата процедура.  

Подмяната на съществуващи машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА, 

както и закупуването на допълнителни такива е допустимо по режим регионална 

инвестиционна помощ, при условие че кандидатът обоснове, че посочените активи 

попадат в една от двете горепосочени категории инвестиции и при положение, че тези 

активи отговарят и на всички останали изисквания, посочени в Условията за 

кандидатстване и по-специално,че не попадат сред посочените в т.14.3 от Условията 

категории разходи, а именно: 

„- разходи за закупуване на машини/съоръжения/оборудване и нематериални 

дълготрайни активни, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта и не 

са необходими за изпълнение на мерките, включени в обследването за енергийна 

ефективност; 

- разходи за дейности по Елемент А, които не са пряко свързани с постигане на по-високо 

равнище на енергийна ефективност”. 

3. Посоченото от Вас специализирано транспортно средство  би се считало за допустим 

разход, при положение че попада в категория N1 или N3 съгласно Закона за движение по 

пътищата и представлява ДМА, необходим за изпълнението на мярка, включена в 

обследването за енергийна ефективност. 

4. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че съгласно Условията за кандидатстване са 

допустими два вида разходи за СМР: 

- СМР на производствени сгради и/или  

- 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 случай че такава мярка е включена в обследването за 

енергийна ефективност. 

За целите на енергийния одит (Приложение Б) в т.1.2. е дадено определение за 

предприятия. Съгласно това определение „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 
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енергопотребление. В обследването трябва да бъдат включени данни за всички обекти, 

за които са предвидени мерки за повишаване на енергийната ефективност.” На база 

на така даденото определение в обхвата на енергийния одит могат да влизат само обект/и, 

които вече са изградени и функциониращи и потребяват енергия в рамките на обща схема 

на енергозахранване и енергопотребление за всеки обект.  

СМР, свързани с изграждането на изцяло нова производствена сграда не би се считало за 

допустима мярка от енергийния одит/съответно допустима дейност по процедурата с 

оглед на това, че не отговаря на определението за предприятие съгласно енергийния 

одит. 

 

5. Изискванията за допустимост на разходите във връзка с подмяната и закупуването на 

нови активи в рамките на режим „регионална инвестиционна помощ” са обяснени в 

отговор 2 по-горе. Що се отнася до режим „инвестиционни помощи за мерки за 

повишаване на енергийната ефективност" следва да имате предвид, че не са допустими за 

финансиране дейности, които са с цел гарантиране, че потенциалните бенефициенти 

спазват стандартите на ЕС (съгласно определението, дадено в Приложение Х) , които 

вече са приети, дори ако все още не са влезли в сила.  Важна разлика между двата режима 

е и начинът на изчисляване на допустимите разходи. При избран режим „регионална 

инвестиционна помощ“ и ако проектното предложение е за основна промяна в целия 

производствен процес на съществуващ стопански обект, допустимите разходи трябва 

да надхвърлят амортизацията на активите, свързани с дейността, която предстои да 

бъде модернизирана, през предходните три финансови години. При избран режим 

„инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ 

допустимите разходи включват допълнителните инвестиционни разходи, необходими 

за постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност като начинът на 

тяхното определяне е подробно описан в т.14.2 от Условията за кандидтстване. 

 

8 18.05.2016 г. Здравейте, 

 

Имаме следния казус:  

Физическите лица Х и У са собственици на фирми А и Б, т.е. 

двете фирми са свързани по смисъла на Закона за МСП.  

 

Фирма А е производствена фирма. Активите, с които извършва 

дейността си са собственост на Фирма Б, заприходени са в нейния 

баланс и тя ги отдава под наем на фирма А.  Фирма Б няма 

 

1. От въпроса Ви става ясно, че фирма А иска да замени актив, който ползва под наем, с 

нов, по-енергоефективен, който иска да придобие в рамките на проета. При 

положение, че планираната за придобиване машина ще стане собственост на 

фирмата-кандидат и ще бъде заприходена в активите му, посоченото би могло да се 

счита за допустим разход по процедурата.Условията закандидатстване не поставят 

ограничение активтите, които предприятието кандидат ползва и които то иска да 

замени с нови, по-енергийноефективни, са собственост на кандидати или той ги 

ползва под наем от други лица, било то свързани или не. 
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дейност и няма персонал. 

 

Фирма А иска да кандидатства по програма BG16RFOP002-3.001 

„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ за 

подмяна на стара енергонеенефективна машина, която е в 

активите на Фирма Б.  

 

1.Допустимо ли е кандидатстването за такъв актив, имайки 

предвид, че двете фирми са свързани?  

 

2. По какъв начин, в конкретния случай, ще се докаже, че 

стойността на допустимите разходи надхвърля амортизациите на 

актива, който ще се модернизира? 

 

 

Подател: Мария Панова 

Ел. поща: office@mattig-management.bg 

 

2. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че изискването допустимите разходи да 

надхвърлят амортизацията на активите, свързани с дейността, която предстои да 

бъде модернизирана през предходните три финансови години, се отнася само за 

проекти, избрали режим на държавна помощ „регионална инвестиционна помощ” и 

чрез проекта ще се придобиват дълготрайни активи с цел постигане основна 

промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект. 

Следва да имате предвид, че промяна в целия производствен процес означава 

прилагането на основна за разлика от рутинна производствена промяна. 

Модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид 

първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се 

модернизира цялостния производствен процес. В случай че искате да кандидатствате 

по режим „регионална инвестиционна помощ” с цел постигане основна промяна в 

целия производствен процес на съществуващ стопански обект, но не разполагате с 

всички необходими данни, за да попълните коректно Приложение З, съответно да 

изчислите общият размер на допустимите разходи по Елемент А „Инвестиции“, то  

проектът би се считал за недопустим (съгласно т. 12 на раздел 3 „Критерии за оценка 

допустимостта на проекта”от Приложение Й).  

9. 18.05.2016 г. Здравейте,  

във връзка с отворената за кандидатстване процедура "Енергийна 

ефективност за МСП", моля да ни отговорите:  

 

1. Допустим кандидат ли е предприятие с основна дейност 

"Производство на пиво" и код по КИД 11.05 "Производство на 

пиво"?  

 

2. Ако предприятието извърша й допълнителна дейност 

"Производство на малц" в много малък процент(1%), това ще се 

отрази ли на допустимостта му? При спазване на указанията 

дадени в условията за кандидатстване ВАЖНО: Когато 

кандидатът упражнява едновременно дейност в недопустими 

сектори и в допустими сектори по настоящата процедура, 

безвъзмездната помощ по тази процедура се предоставя само за 

дейностите в допустимите сектори, като 

кандидатът/бенефициентът следва да води отделна счетоводна 

отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и 

пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира 

 

 

 

1. Код по КИД 11.05 "Производство на пиво" е сред допустимите кодове на основна 

икономическа дейност по процедурата. 

2. Извършването на допълнителна дейност на кандидата, която е недопустима по 

процедурата, няма да се отрази на допустимостта на кандидата, при условие че дейността 

за която се кандидатства, не попада в този недопустим код и е спазено изискването за 

разграничаване на допустимата от недопустимата дейност съгласно посоченото в 

Условията за кандидатстване. 

3. Съгласно Условията за кандидатстване са допустими два вида разходи за СМР: 

- СМР на производствени сгради и/или  

- 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 случай че такава мярка е включена в обследването за 

енергийна ефективност. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ 

И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-001 “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

 
 

6 
 

№ Дата на 

получаване 

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

отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите 

сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, 

предоставена по настоящата процедура.  

 

3.Допустим разход ли е подмяната на дограма на 

административна сграда по предписание на енергийния доклад?  

 

4. Допустим разход ли е закупуването на пречиствателна станция 

за отпадни води ?  

 

Подател: М.Мравова 

Ел. поща: mravova@abv.bg 

 

При положение, че СМР на административна сграда не попада в нито една от двете 

категории разходи, същите не биха се считали за допустим разход по процедурата. 

4. В случай, че посоченият разход отговаря на условията за допустимост, посочени в 

Условията за кандидатстване и придобиването му е включено като препоръчана мярка в 

енергийния одит с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5 % за 

съответната мярка, то същият би се считал за допустим разход по процедурата. 

 

 

 

10. 18.05.2016 г. Здравейте, 

Във връзка с отворената за кандидатстване процедура за подбор 

на проекти № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за 

малките и средни предприятия“ имам следните въпроси: 

 

1. Дали са ДМА или към СМР мерки касаещи: 

- Системи за когенерация / тригенерация с (или без) изграждане 

на помещение в което ще се инсталират съоръженията на 

системата. 

- Система за рекупериране на отпадни топлини от ОВ система 

- Система за рекупериране на отпадни индустриални топлини 

 

2. Относно образеца на Доклад от енергийно обсладване 

 

"Годишното потребление на енергия за годината, избрана за 

представителна " 

За „представителна година” в доклада може ли да са 

осреднените данни от тригодишния период 13-14-15 години. 

Или задължително се използват данните за енергийното 

потребление на предприятието през една от тези години - 

например 2013 год. и т.н. 

 

Благодаря за отговора, 

 

 

 

 

 

1. Моля вижте разяснението, дадено в отговора на въпрос 4, подточка 1. 

2. Съгласно Образеца на енергиен одит т.1.2.3. предприятието следва да избере една от 

трите години за представителна, а не да се дават осреднени стойности за периода 

2013-2015 г. Допълнително следва да имате предвид, че годишното потребление на 

енергия за годината, избрана за представителна, се потвърждава чрез справка по 

видове ресурси. Справката се изготвя по счетоводни данни, подписва се и се 

подпечатва от кандидата на хартия и се включва сканирана в т. 8 на доклада от 

енергийния одит. 
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Подател: Борис Борисов 

Ел. поща: eco.borisov@gmail.com 

 

11 19.05.2016 г. Уважаеми дами и господа, 

В насоките за кандидатстване като недопустими са определени 

микропредприятия, на които и седалището и производството са в 

селска община. Бих искал да знам дали допустим кандидат по 

настоящата процедура е микропредприятие със седалище и адрес 

на регистрация гр. Пловдив, а местоположение на 

производствените помещения - селска община.  

Благодаря Ви предварително!  

 

 

Подател: Емил Захариев 

Ел. поща: emilzah@gmail.com 

Съгласно Условията за кандидатстване подкрепа по настоящата процедура за подбор на 

проекти не могат да получават: 

„….микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 

предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 

район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 

дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 

райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 

Република България е даден в  Приложение Т към Условията за кандидатстване…“ 

Съгласно посоченото, за да се недопустими кандидатите по този критерий, следва да са 

изпълнени и двете условия кумулативно.  

Кандидат, който е микропредприятие със седалище в гр. Пловдив и е заявил за 

подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват на територията на селска 

община, би се считал за допустим кандидат по горепосочения критерий. 

12 19.05.2016 г. 1. Можем ли на база одобрен одит от АУЕР и след подаване на 

проектното предложение , да поискаме проверка на място от УО и 

да започнем СМР по енергоспестяващите мерки / предписани от 

одита / - ЗА НАША СМЕТКА И РИСК ---- след проведени 

съответни процедури съгл. "Ръководството за изпълнение на 

договори за безвъзмездна финансова помощ" и избран изпълнител 

? 

Това се налага от факта , че одобрението на проектите ще 

продължи минимум до края на годината , а сградния ни фонд е 

много компроментиран и влизаме в зимен сезон . 

Ще имаме ли проблеми с верификацията на тези разходи , ако в 

последствие проекта ни бъде одобрен в цялост и имаме подписан 

договор с УО ? 

 

Подател: Красимир Кочос 

Ел. поща: kkochos@abv.bg 

Съгласно т.14.1. от Условията за кандидатстване, едно от изискванията, за да се считат за 

допустими разходите по процедурата, е те „да бъдат извършени след датата на подаване 

на проектното предложение и до изтичане на крайния срок, определен за представяне на 

финалния отчет за изпълнение на дейностите по проекта“. 

На база посоченото след получено Становище за съответствие на енергийния одит и 

подадено проектно предложение от страна на кандидата, същият може да пристъпи към 

изпълнение на проекта. При условие, че изпълнените дейности/извършените разходи са 

направени съгласно зададените от УО изисквания, същите ще могат да бъдат 

одобрени/верифицирани. Следва да имате предвид, че допълнително изискване относно 

допустимостта на разходите е те „да са в съответствие с категориите разходи, включени в 

административния договор за предоставяне на безвъзмездна помощ“ т.е. няма да бъдат 

възстановявани разходи, които са направени във връзка с изпълнението на проекта, при 

положение че с кандидата не бъде сключен административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

В допълнение, при извършването на СМР следва да набавите всички необходими 
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документи и разрешителни съгласно националното законодателство и Ръководството за 

изпълнение на договори по ОПИК, както и да осигурите снимки на производствените 

помещения преди и след извършването на дейността. 

13 20.05.2016 г. Здравейте! 

 

Във връзка с отворената за кандидатстване схема, бих желала да 

получа разяснение по отношение на тълкуването забележката на 

стр. 38 от Насоките за кандидатстване "За да бъдат допустими 

разходите за СМР те следва да представляват ДМА" 

 

Предварително благодаря! 

 

 

Подател: Ралица Иванова 

Ел. поща: ralitsa.ivanova@advant.bg 

 

Съгласно изискването, дадено в т.14.2 „Допустими разходи“ 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“. 

Съгласно счетоводните стандарти, за да бъде признат един актив за ДМА, той трябва да 

отговаря на следните изисквания: 

1. да е придобит, притежаван и контролиран от предприятието ресурс, който има 

натурално веществена форма;  

2. да се използва в дейността или за отдаване под наем; 

3. активът да се използва повече от един отчетен период; 

4. стойността на актива да може надеждно да се изчисли; 

5. предприятието да очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива. 

Разходи за СМР, които са извършени в хода на изпълнение на проекта и са осчетоводени 

като текущ разход за съответния период, няма да бъдат признавани за допустими по 

настоящата процедура. 

14 20.05.2016 г. Уважаеми господине/госпожо, 

Имам следния въпрос по откритата процедура за подбор на 

проекти BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА 

МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“. 

Съгласно критериите за допустимост: 

4) Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа 

дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности 

(КИД - 2008) в един от следните сектори:  

B „Добивна промишленост“,  

C „Преработваща промишленост“,  

D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива“, 

E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на 

отпадъци и възстановяване“,  

F „Строителство“ . 

Съгласно т.11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване, подточка 4 „кандидатите трябва да развиват своята основна 

икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 

2008) в един от следните сектори: B „Добивна промишленост”, C „Преработваща 

промишленост”, D  „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия 

и газообразни горива”, E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на 

отпадъци и възстановяване”, F „Строителство“. За да удостоверят, че осъществяват 

основната си икономическа дейност в горепосочените допустими сектори, кандидатите 

следва да представят към проектните предложения актуално Удостоверение за код на 

основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт (въз 

основа на данни за 2015 г.).  

На база посоченото в случай, че кандидат не отговаря на изискването за основна 

икономическа дейност, дори и дейността за която кандидатства да попада сред 

допустимите кодове, не би се считал за допустим кандидат по процедурата. 
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Допустим ли е по настоящата процедура кандидат, който се 

класифицира по следния начин: 

- Код на основната икономическа дейност в сектор G Търговия 

(46.74); 

- Код на допълнителна икономическа дейност в сектор C 

Преработваща промишленост (22.23)? 

 

 

При отговора на въпроса, моля, да се има предвид, че проектното 

предложение ще обхваща дейности в сектор C Преработваща 

промишленост (22.23). 

 

Подател: Христо Симеонов  

Ел. поща: simeonov.hr@gmail.com 

 

15 20.05.2016 г. Здравейте,  

 

Във връзка с публикуваната процедура BG16RFOP002-3.001 

„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, 

имаме следните въпроси:  

 

По Елемент А „Инвестиции“ един от допустимите разходи е „за 

придобиване на машини, съоръжения и оборудване (в това число 

специализирани транспортни средства), представляващи 

дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на 

мерките, включени в обследването за енергийна ефективност“. 

Уточнено е, че „Разходите за специализирани транспортни 

средства са допустими само в случай, че са за придобиване на 

транспортни средства, предназначени за превоз на товари, с 

технически допустима максимална маса над 3,5 t (категория N2 

или N3 съгласно Закона за движение по пътищата)“.  

 

В тази връзка, моля да разясните: 

 

Допустими ли са машини и съоръжения, които се придвижват 

само на територията на предприятието или се използват за 

Съгласно зададеното ограничение в т. 14.2. „Допустими разходи“ от Условията за 

кандидатстване, разходите за специализирани транспортни средства са допустими само в 

случай, че са за придобиване на транспортни средства, предназначени за превоз на 

товари, с технически допустима максимална маса над 3,5 t (категория N2 или N3 

съгласно Закона за движение по пътищата). На база посоченото в случай, че посочените 

от Вас машини и съоръжения не попадат в определението за транспортни средства, 

дадено в приложение Х „Използвани съкращения и основни дефиниции“ (с изключение 

на изрично посочените като допустими по процедурата специализирани транспортни 

средства) и при положение, че същите отговарят на изискването да представляват 

дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в 

обследването за енергийна ефективност, те биха се считали за допустим разход по 

процедурата. 

  

УО на ОПИК не може да се ангажира да изброи всички видове специализирани 

транспортни средства, които попадат в определението за транспортно средство категория 

N2 или N3 съгласно Закона за движение по пътищата поради риск от неизчерпателност. 

Съгласно чл. 149 от Закона за движение по пътищата, ал. 1 „…..за нуждите на типовото 

одобряване пътните превозни средства се делят на следните категории, обозначени с 

латински букви….. 
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вътрешно технологичен транспорт, при условие, че не се 

придвижват по пътищата (напр. мотокари, електрокари)? 

 

Багери, булдозери, бетоновъзли, които се използват на 

територията на предприятието за какъв тип средство се считат – 

за машина/съоръжение или за специализирано транспортно 

средство, ако е с технически допустима максимална маса над 3,5 

t?  

 

Какъв тип/вид специализирани транспортни средства попадат в 

определението за категория N2 или N3 съгласно Закона за 

движение по пътищата – напр. камиони/самосвали за превоз на 

суровина/стока от кариерата до производството и обратно? 

 

 

Подател: С. Ангелова 

Ел. поща: sabotanova@abv.bg 

 

3. категория N – моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари, които 

имат най-малко четири колела, към които спадат: 

а) категория N1 - моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с 

технически допустима максимална маса не повече от 3,5 t; 

 б) категория N2 - моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с 

технически допустима максимална маса над 3,5 t, но не повече от 12 t; 

 в) категория N3 - моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с 

технически допустима максимална маса над 12 t;..“ 

С оглед преценка на критерия дали дадено транспортно средство отговаря на изискването 

за категория, посочено в Условията за кандидатстване, следва в т. 1.5. от Енергийния 

одит в колона“ минимални технически и/или функционални характеристики“, както и в 

офертата, представена от кандидата към проектното предложение, да е видна технически 

допустимата максимална маса на това транспортно средство. 

 

 

 


