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№ Дата на 

получаван

е 

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

Дата на разясненията от УО: 13.02.2017 г. 

22.  01.02.2017 Здравейте, 

във връзка с отворената процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на 

енергийната ефективност в големи предприятия“ имам следните въпроси:  

1. Кандидат по процедурата планира да кандидатства в избран режим по 

Елемент А - регионална инвестиционна помощ, като основен предмет на 

проектното предложение ще е осъществяване на първоначални инвестиции в 

ДМА, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански 

обект.  

 

В тази връзка, допустим ли е кандидатът по процедурата, в случай че развива 

своята основна икономическа дейност в КИД 16.24 "Производство на 

опаковки от дървен материал" (съгласно КИД 2008) и ще заяви подкрепа по 

проекта в същия КИД 16.24, като същевременно кандидатът отговаря на 

останалите критерии за допустимост на кандидатите по процедурата? 

 

2. Кандидат по процедурата планира да кандидатства в избран режим по 

Елемент А - регионална инвестиционна помощ, като основен предмет на 

проектното предложение ще е осъществяване на първоначални инвестиции в 

ДМА, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански 

обект. 

 

В тази връзка, допустим ли е по процедурата кандидатът, ако осъществява 

своята основна икономическа дейност в КИД 20.14 "Производство на други 

основни органични химични вещества" (съгласно КИД 2008), планира да 

заяви подкрепа за дейности по проекта в същия КИД 20.14 и инвестициите по 

проекта ще са свързани, както с преработката на селскостопански продукти в 

други селскостопански продукти попадащи в Приложение I към Договора за 

създаване на европейската общност, така и с преработката на 

селскостопнаски продукти в неселскостопански продукти извън Приложение 

I към Договора за създаване на европейската общност, като същевременно ще 

са изпълнени всички останали условия за допустимост на кандидата по 

 

1. Посоченият кандидат би се считал за допустим при съблюдаване на 

всички останали изисквания и ограничения по процедурата. 

2. В запитването не е предоставена достатъчно конкретна информация 

относно дейността, която извършва кандидатът и продуктът, който той 

произвежда, за да може да се даде категоричен отговор.  

В код 20.14 попадат и производства, които се подпомагат от Програмата 

за развитие на селските райони (ПРСР) и с оглед съблюдаване на 

демаркацията с ОПИК и избягване на двойно финансиране, не би следвало 

да се подкрепят по настоящата процедура. Пример за такъв вид 

производство в рамките на код 20.14 е производството на оцет.  
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Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от УО 

процедурата? 

 

Подател: В. Веселинов 

Ел. поща: qaa.op1@gmail.com 

23.  01.02.2017 Здравейте! 

 

Във връзка с процедурата "Повишаване на енергийната ефективност в големи 

предприятия" имаме следния въпрос: 

 

Как сами да определим категорично дали дейността ни попада в обхвата на 

Приложение I на Директива 2003/87/ЕО, защото едновременно ни се струва, 

че попада и че не попада в обхвата и? 

 

Подател: Юлия Михайлова 

Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg 

Както е разяснено в отговор на въпрос 1 ограничението, съгласно което не са 

допустими инвестиции за постигане намаляването на емисиите на парникови 

газове от дейности, изброени в Приложение I към Директива 2003/87/ЕО на 

Европейския парламент е във връзка със зададено изискване в Регламент (ЕС) 

№ 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 

относно Европейския фонд за регионално развитие. Целта на посоченото 

ограничение е да се избегне двойно финансиране на дейности, които вече са се 

възползвали във финансово отношение от прилагането на Директива 

2003/87/ЕО и се отнася до кандидати с инсталации, включени в регистъра за 

търговия с квоти за емисии на парникови газове. 

В тази връзка обстоятелството, че икономическата дейността, за която искате 

да заявите подкрепа, е включена в Приложение I към Директива 2003/87/ЕО 

само по себе си не е основание, за да бъде ограничен обхвата на подкрепа по 

процедурата. В Условията за кандидатстване изрично е посочено, че 

цитираното ограничение се отнася единствено до кандидати с инсталации, 

включени в регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове. 

В случай че икономическата дейност, за която искате да заявите подкрепа, е 

включена в Приложение I към Директива 2003/87/ЕО, но за нея  не сте 

получили финансиране по линия на търговията с квоти за емисии на 

парникови газове (т.е. предприятието кандидат и инсталацията, за която искате 

да заявите подкрепа, не са включени в горепосочения регистър), кандидатът 

може да заяви пълния набор от допустими дейности  по процедурата. 

24.  02.02.2017 Здравейте!  

 

По процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи 

предприятия" имаме следния въпрос: 

 

Дали е възможно предприятие, чиято дейност попада в обхвата на 

Приложение I Директива 2003/87/ЕО да закупи по процедурата транспортни 

средства от допустимите категории /за доставка на суровини и материали и за 

Съгласно определението за инсталация, дадено в  Директива 2003/87/ЕО това е 

стационарно техническо съоръжение за осъществяване на една или повече 

от дейностите, изброени в приложение  I към Директива 2003/87/ЕО, както и 

всякакви други дейности, пряко отнасящи се до тях, които имат техническа 

връзка с дейностите, осъществявани на този обект и които биха могли да 

повлияят върху емисиите и замърсяването.  

Всяко техническо съоръжение, което е свързано с дейността на инсталацията и 

осъществява дейност, която обичайно изисква съоръжението да е стационарно 
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Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от УО 

превоз на готова продукция/, както и газокари и електрокари? 

 

Подател: Юлия Михайлова 

Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg 

по време на операцията, се счита за част от инсталацията. 

Извън обхвата на тези съоръжения попадат истинските мобилни съоръжения 

(електрокари, мотокари, камиони и др. под.), чието предназначение е да са 

мобилни по време на работата им. 

 Допълнително бихме искали да обърнем внимание, че в случай че сте заявили 

разходи за транспортни средства (по смисъла на определението за транспортно 

средство, дадено в Приложение Х) по настоящата процедура допустими са 

само специализираните 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). 

Не на последно място съгласно Условията за кандидатстване посочените 

инвестиции не трябва да са пряко свързани и да влияят на производствения 

процес на инсталацията, на нивата на емисиите и замърсяването от нея,  както 

и да водят до повишаване на производствените ѝ мощности. 

25.  02.02.2017 Здравейте!  

По процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи 

предприятия" имаме следния въпрос: 

 

Предприятието е включено в схемата на Общността по линия на търговията с 

квоти от емисии на парникови газове, но не е получавало финансиране след 

2012 г. 

 

В тази връзка дали за нас е възможно да кандидатстваме по процедурата и 

какви инвестиции имаме право да извършим? 

 

Подател: Юлия Михайлова 

Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg  

Въпросът не е ясно дефиниран, поради което не може да се даде еднозначен 

отговор. За да може да се даде ясен и категоричен отговор следва да е 

представена информация относно статуса на тази инсталация към момента. 

26.  02.02.2017 Здравейте, 

 

 Във връзка с обявена процедура № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на 

енергийната ефективност в големи предприятия“ имам следния въпрос: 

 

Имайки предвид, че сме Холдингова структура (група предприятия) с 

определен брой дъщерни дружества, които са свързани помежду си и една 

Съгласно ограничението, заложено в т. 25 от Условията за кандидатстване „В 

рамките на настоящата процедура проектно предложение може да подаде 

само едно предприятие от няколко свързани предприятия, осъществяващи 

сходна основна икономическа дейност. 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 
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част са големи и допустими по процедурата, може ли всяко от нашите големи 

предприятие да подаде отделно проектно предложение? 

 

Подател: Биляна Михова 

Ел. поща: bmihova@mtgbg.com 

 

на икономическите дейности - КИД-2008 (Приложение У).“ 

В тази връзка посочените от Вас  свързани предприятия биха могли да подадат 

отделни проектни предложения по настоящата процедура, при условие че не 

осъществяват една и съща основна икономическа дейност. 

27.  02.02.2017 Уважаеми дами и господа, моля за Вашите ясни и недвусмислени отговори и 

становище по следните въпроси: 

  

1. Има ли изискване относно % от приходите на кандидата, които се 

реализират от предвидената за подпомагане по проекта дейност по КИД 

2008?. Напр.ако предвидената дейност е включена в Удостоверението за КИД 

от НСИ, но формира под 10% от приходите на дружеството, има ли 

ограничение, което да не позволява на дружеството да кандидатства? 

 

2. Във връзка с критерий за оценка „2. Проектът включва:- пречистване на 

отпадъчни води или рециклиране на бракувана продукция или използването 

на рециклирани суровини“, има ли конкретно изискване по какъв начин 

проектът трябва да е свързан с тези дейности? Например, следва ли да се 

предвижда закупуване на отделен актив/модул към актив/, който осигурява 

съответния ефект, или е достатъчно предвидените за закупуване активи, 

които осигуряват енергийно спестяване, да имат съответната функционалност 

за рециклиране/използване на рециклирана суровина?   

 

3. Във връзка с въпрос 3 - достатъчно ли е в резултат от актив, чрез който се 

постига разширяване на дейността + енергийно спестяване, кандидатът да 

увеличи използването на рециклирани суровини в сравнение с количествата, 

използвани преди проекта? Т.е. увеличеното използване на рециклирани 

суровини е вторичен, а не основен ефект от внедряване на актива. 

 

 

4. Допустимо ли е автоматизирана система за мониторинг на 

енергопотреблението да се финансира по Елемент А? 

 

5. Дейностите за оползотворяване на отпадна енергия по кой режим/елемент 

1. В Условията за кандидатстване няма поставено изискване, свързано с 

минимален % приходи от продажби от икономическата дейност, за която 

се кандидатства по процедурата стига същата да е включена в   

Удостоверението за код на основна икономическа дейност, издадено от 

Националния статистически институт (въз основа на данни за 2015 г.) с 

включена информация и за допълнителните дейности (ако има такива), 

които кандидатът извършва.  

Бихме искали да обърнем внимание, че съгласно Условията за 

кандидатстване не може да бъде заявена подкрепа за повече от един код на 

икономическа дейност. Обследването за енергийна ефективност следва да 

съдържа единствено мерки, свързани с дейността за която се 

кандидатства, като по отношение на тази дейност трябва да е налице 

информация за енергийното потребление за предходен тригодишен 

период. 

2. За да се счита изпълнен критерия по точка 2 от раздел IV  

“Приоритизиране на проекти“ на Критериите за техническа и финансова 

оценка в частта, касаеща дейности за рециклиране на бракувана 

продукция, следва посочените дейности да бъдат извършвани от самия 

кандидат (независимо дали като отделна дейност или като резултат от 

дадена дейност) и да бъдат добре описани и обосновани в т. 11 

„Допълнителна информация необходима за оценка на проектното 

предложение“, поле „Подкрепа за дейности за опазване на околната среда“ 

на Формуляра за кандидатстване. 

3. При условие, че в резултат на изпълнение на проекта ще бъде постигнат 

един или повече от ефектите, посочени в т. 2 от раздел IV  

“Приоритизиране на проекти“ на Критериите за техническа и финансова 

оценка и същото е описано и добре обосновано в т. 11 от Формуляра за 

кандидатстване, посоченото ще бъде взето предвид, независимо дали е 
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са допустими? 

 

6. Допустими ли са дейности за оползотворяване на студова енергия? 

 

7. Помощта де минимис натрупва ли се с помощта, получена от свързани 

лица, които не са в група и не образуват „едно и също предприятие“? 

 

8. Максималните размери на помощта за отделните режими по ел.А как се 

изчисляват – само за група предприятия или се включва и свързаните 

предприятия, които не са в група? 

 

9. Счита ли се за „Единен инвестицонен проект“ инвестиционният план на 

предприятието за следващия 3 годишен период и разглежда ли се за 

допустимост по процедурата като максимална стойност, ако само малък % от 

него подлежи на финансиране, а останалата част е за сметка на кандидатата и 

не е част от описанието, одиторския доклад и бюджета на проектното 

предложение и ще бъде изпълнен със собствени средства. Ако кандидатът е 

инвеститор клас А или Б, допълнителните облекчения от БАИ считат ли се за 

помощи и натрупват ли се по отделните режими? 

 

10. Свързани дружества извън територията на страната/ЕИП описват ли се в 

справка група – т.е. описват ли се дъщерни дружества на дружеството майка, 

които оперират извън страната? Ако да, тези дъщерни дружества следва ли да 

отговарят на условията по т.Б от стр.22-23 от Условията за кандидатстване? 

 

11. В продължение на въпрос 10, как да процедира кандидатът, ако 

дружеството майка на кандидата има дъщерно предприятие извън БГ:  

 

А). в ЕС/ЕИП– трябва ли тези дъщерни фирми да отговарят на критериите, 

свързани със затруднено положение И предоставя ли кандидатът данни за 

затруднено положение на тези дъщерни предприятия? Това в общия случай е 

много трудно или невъзможно? 

 

Б). извън ЕС/извън ЕИП – трябва ли тези дъщерни фирми да отговарят на 

критериите, свързани със затруднено положение И предоставя ли данни за 

вторичен или основен ефект от внедряването на актив/и, придобити в 

рамките на проекта. На база посоченото кандидатът следва да прецени 

приложимостта на индивидуалните индикатори съгласно т.7.2. от 

Условията за кандидатстване. 

4. Изискванията и ограниченията на всеки един от режимите на 

държавна/минимална помощ са посочени в Условията за кандидатстване.  

УО обръща внимание, че е отговорност на кандидата да прецени и 

обоснове в проектното си предложение съответствието на избрания от 

него режим с приложимите към режима условия и изисквания. Съгласно 

посоченото в Условията за кандидатстване, в случай че по Елемент А 

избраният от кандидата режим държавна помощ е регионална 

инвестиционна помощ по него могат да се завяват само инвестиции, 

свързани с разширяване капацитета на съществуващ стопански обект или 

с основна промяна в целия производствен процес на същестуващ 

стопански обект. В случай че даден актив не отговаря на псооченото 

изискване, същият не би следвало да се счита за допустим за придобиване 

по режим „регионална инвестиционна помощ“. В тази връзка бихме 

искали да обърнем внимание, че съгласно енергийния одит за мерки, 

които нямат пряко отношение към производството, в Табл. 6.1 не се 

попълват  стойности за специфично потребление и енергийни спестявания 

за единица продукция, а за произведена продукция (Nin и Nexp) се 

попълва стойност „1“. Посоченото следва да бъде взето предвид от страна 

на кандидата в случай на мярка, свързана с въвеждане на автоматизирана 

система за мониторинг на енергопотреблението като колоните, свързани с 

произведената продукция, съответно преди въвеждане на мярката и 

колона произведена продукция след въвеждане на мярката в енергийния 

одит следва да се попълнят със стойност „1“.  

Автоматизираната система за мониторинг и контрол на 

енергопотреблението не би следвало да може да бъде придобита при 

условията на режим "инвестиционни помощи за мерки за повишаване на 

енергийната ефективност" поради спецификата на изчисляване на 

допустимите разходи. 

5. Както е посочено в по-горната точка  изискванията и ограниченията на 

всеки един от режимите на държавна/минимална помощ са посочени в 

Условията за кандидатстване. Отговорност на кандидата да прецени и 
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затруднено положение ? Това в общия случай е много трудно или 

невъзможно. 

 

12. Ако две или повече предприятия са свързани лица на кандидата /чрез ФЛ 

или ЮЛ/, но не формират група предприятия или „едно и също предприятие“, 

трябва ли и свързаните фирми да отговарят на критериите, свързани със 

затруднено положение? 

 

13. Ако едно и също физическо лице е собственик на 2 предприятия майки, 

които нямат друга връзка помежду си, тогава формира ли се „група“ между 

двете предприятия майки? 

 

Благодаря предварително за отделеното време и положените усилия! 

 

Подател: Таня Христова  

Ел. поща: tania.hristova@gmail.com 

 

обоснове в проектното си предложение съответствието на избрания от 

него режим с приложимите към режима условия и изисквания. Бихме 

искали да обърнем внимание, че съгласно т.13.1. от Условията за 

кандидатстване инвестиции в системи, които произвеждат енергия, вкл. и 

за собствено потребление (системи за климатизация, котли, системи за 

оползотворяване на отпадна енергия, термопомпи, вентилационни 

системи и др. под.),  не могат да получат финансиране по режим 

„регионална инвестиционна помощ".   

6. В случай че посочените дейности за оползотворяване на студова енергия 

са препоръчани като мярка в одита и отговарят на всички останали 

изисквания и ограничения на процедурата, биха се считали за допустими.  

Допълнително следва да имате предвид и разяснението, дадено в т. 5. 

7. В случай че посочените от Вас във въпроса Ви предприятия не попадат в 

определението за „едно и също предприятие“ и „група предприятия“ 

спрямо кандидата, помощта получена от тях не следва да се натрупва с 

помощ „de minimis”. 

 

8. Максимално допустимите размери, посочени в т. 9 от Условията за 

кандидатстване, II, 1), буква А се отнасят за отделния кандидат, докато 

коригираният размер на помощта в буква Б е на равнище група, но се 

отнася само до инвестиции, започната от един и същ бенефициент (на 

равнище група) в същия регион от ниво 3. 

Максимално допустимите размери, посочени в т. 9 от Условията за 

кандидатстване, II, 2) се отнасят за предприятие за инвестиционен проект. 

9.  Съгласно указанията, дадени в Декларацията за държавни/минимални 

помощи (Приложение Е), в случай че кандидатът и/или някое от 

предприятията, с които то формира група предприятия е започнало работа 

по първоначални инвестиции в рамките на същия регион от ниво 3 (в 

същата област) през последните три години към планираната дата на 

започване на работа по настоящия проект и посочената първоначална 

инвестиция е финансирана с публични средства под формата на 

регионална помощ или друг вид държавна помощ, същата следва да 

бъде декларирана в Приложение 1 към декларацията, таблица 2. На база 

посоченото средства, които не са публични, не следва да бъдат включени 
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при изчисляване размера на първоначалната инвестиция.  
За да прецените каква е категорията, размерът и интензитетът на 

получената от Вас друга държавна помощ, следва да проверите как 

посочените данни са описани в договора/договорите, в Условията за 

кандидатстване или в друг акт, който Ви дава право да получите помощта. 

В акта, който Ви дава право да получите помощта следва да са посочени и 

разходите, за които се отпуска помощта. Ако и след тази проверка не 

постигнете увереност за категорията и размера на помощта,  следва да се 

обърнете към органа, предоставил помощта за уточнение.  

10. В случай че питането Ви се отнася до Справката за обобщените параметри 

на кандидата и предприятията, с които кандидатът сформира "голямо 

предприятие", "едно и също" предприятие и/или "група“ (Приложение Щ 

към Условията за кандидатстване) следва да имате предвид, че с оглед на 

това, че показателите за затруднено положение се прилагат на равнище 

група, следва в справката да се включат  и предприятията, с които 

кандидатът формира група, независимо от това дали същите се намират на 

територията на ЕИП или не. Преценката по отношение на затруднено 

положение се извършва на равнище кандидат и на равнище група (когато 

кандидатът формира такава). По отношение на обстоятелството дали 

групата, с която предприятието кандидат формира такава, е в затруднение, 

преценката е спрямо цялата група, разглеждана в цялост. В тази връзка 

необходимо е консолидираните (в случаите когато всички предприятия от 

групата са включени в консолидирания финансов отчет) или общите 

финансови показатели на групата (в случаите, когато не всички 

предприятия от групата са включени в консолидирания финансов отчет) 

да се вземат предвид при преценката дали предприятието кандидат е в 

затруднение. 

11. Както е посочено и в т. 9 по-горе показателите за затруднено положение се 

прилагат на равнище група и включва всички предприятия в нея 

независимо от това дали същите се намират на територията на ЕИП или 

не. 

12. Представената във въпроса Ви информация не е достатъчна, за да се даде 

категоричен отговор. Изискванията по отношение на затрудненото 
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положение се прилагат спрямо кандидата и на равнище група – както за 

предприятието-кандидат, така и за предприятията, с които то формира 

група предприятия. Следва да имате предвид, че ако две или повече 

предприятия са свързани лица на кандидата /чрез ФЛ или ЮЛ/ и негови 

предприятия партньори, то те образуват група и трябва да отговарят на 

критериите за затруднено положение.  

13. Предоставената в запитването Ви информация не е достатъчна, за да се 

прецени категорично дали тези две предприятия са част от група. Следва 

да имате предвид, че проверката за група предприятия включва преценка 

във връзка с наличието на икономически субект (кандидат), имащ общ 

източник на контрол, на основание наличната информация в публичните 

регистри (вкл. Търговския регистър), отчитайки възможността общия 

източник на контрол да се осъществява както от предприятия, така и от 

физически лица, участващи в управлението им. 

 

28.  02.02.2017 Здравейте, 

 

Имам следните въпроси по схема BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на  

енергийната ефективност в големи предприятия“: 

 

1. В случай че кандидатът, както и предприятията, с които е в група,  

приключат и отчетат 2016 финансова година преди датата на подаване на  

проектното предложение, кои години ще бъдат разглеждани за преценка на  

затруднено положение по критериите по т.11.2 Критерии за недопустимост  

на кандидатите, т.4, Б)1? 

 

2. За преценката за затруднено положение на кандидата и на равнище  

група, кои СБ и ОПР се разглеждат за кандидата, и съответно за  

предприятията, с които образува група – индивидуалните СБ и ОПР за  

кандидата и за всяко от предприятията в група, или консолидиран финансов  

отчет за групата предприятия? 

Ако според индивидуалните СБ и ОПР някое от предприятията в група с  

андидата е в затруднено положение, но според консолидиран финансов  

отчет за групата, групата не е в затруднено положение на база  

 

 

 

 

1. Преценката по отношение на изискването за затруднено положение се 

извършва не към момента на попълване на декларацията, а към последната 

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

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

случаите по т.5 на стр.21 от Условията за кандидатстване). 

2. Моля, запознайте се с разясненията на УО по въпроси 7 и 8. 
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консолидираните данни, допустим ли е кандидатът? 

 

Подател: П. Стефанова  

Ел. поща: polistefanova@gmail.com  

 


