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Дата на разясненията от УО: 29.04.2022г. 

89.  21.04.2022 г. 1. Възможено ли е изграждане на фонари за естествена всетлина на покрив, 

което включва:  

- Направа на носеща конструкция над ниво покрив от метална рамка, термо 

изолирана с минерална вата и положена хидроизолация; 

- Поставяне на поликарбонатен лист с UV филтър и намалена 

пропускивост на светлина? 

2. Ако да, към 22 Изолационни системи спадат? 

3. Как ще се определят допустими цени за бюджет? 

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. 

90.  21.04.2022 г. Относно Термопомпи: 

1. Как се определя параметъра SPF? Такъв параметър не присъства в 

документацията на машините.  

2. Как се определя параметъра SCOP? Такъв параметър не присъства в 

документацията на машините.  

3. Как се доказва нивото на шума? В документацията на машините е 

описано най-високото ниво на шум, а в заданието границата е за шум на 10 

метра? 

1. Seasonal performance factor (SPF) или средна сезонна ефективност 

на термопомпите с електрически задвижвани компресори е 

параметър, който отчита консумацията на енергия в режим на 

„отопление“  в рамките на  целия отоплителен сезон не само от 

термопомпата, но и от  допълнителното оборудване. Минималното 

изискване за стойност не по-малка от SPFmin=3.5 е съгласно 

изискванията на НАРЕДБА № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна 

ефективност на сгради.  

Обръщаме внимание, че този параметър не е заложен като 

задължителен минимален технически критерий в Списъка на 

допустимите категории активи (Приложение 18.1),  а е предоставен 

за информация, при условие че се претендира за признаване на 

енергията от закупените по проекта теропомпени системи като 

енергия от възобновяем източник на енергия..  

2. SCOP (сезонен коефициент на преобразуване) измерва  

годишното потребление на енергия и ефективността при обичайно 

ежедневно използване. В по-дългосрочен план, те отчитат 

температурните колебания и периодите в режим на готовност, за да 
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осигурят ясна и надеждна представа за типичната енергийна 

ефективност през целия сезон на отопление. 

Обръщаме внимание, че този параметър е задължителен да 

присъства в техническите характеристики на разпространяваните 

на територията на ЕС термопомпи, както и че е е заложен като 

задължителен минимален технически критерий в Списъка на 

допустимите категории активи (Приложение 18.1).   

„Сезонният коефициент на преобразуване“ („seasonal coefficient of 

performance“ - SCOP) е общият коефициент на преобразуване на 

термопомпа, използваща електроенергия, който е представителен 

за отоплителния сезон и се пресмята като изчислителният годишен 

отоплителен товар се раздели на годишното енергопотребление за 

отопление. За изчисляване на стойностите на коефициента на 

трансформация (SСОР) се отчита потреблението на енергия на 

циркулационните помпи в комплектовката на термопомпите в 

съответствие с делегиран 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, както и 

делегиран Регламент (ЕО) № 641 от 2009 г. на Комисията за 

прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на 

безсалникови автономни циркулационни помпи и безсалникови 

вградени в продукти циркулационни помпи, както и БДС EN 14511. 

3. Моля, запознайте се със становище на УО на ОПИК по Въпрос 

№14, т.1 

91.  21.04.2022 г. Уважаеми Дами и Господа, 

 

В запитването не се съдържа достатъчно информация за 

предоставяне на еднозначно и категорично становище. 
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във връзка с ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“, 

моля за отговор на следните въпроси: 

 

1. Кандидат по процедурата разполага със сграда - склад, в който се 

съхраняват суровини и материали за производството, както и готова 

продукция, като в сградата се извършва и производствена дейност по 

разкрояване и обработка на материали. По удостоверение за въвеждане в 

експлоатация сградата се води склад за метали и магазин за промишлени 

стоки, като магазинът е обособен  вътре в склада и реално представлява 

малка стая. 

 

Допустимо ли е да кандидатстваме по процедура с проект за поставяне на 

топлоизолация на стени и покрив със сандвич панели на склада, без да 

извършваме интервенция на магазина (който се помещава вътре в склада), 

в случай, че по Удостоверение за въвеждане в експлоатация сградата е 

склад за метали и магазин за промишлени стоки? 

 

С уважение, 

Разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат 

становище относно качеството на проектното предложение (вкл. 

относно допустимостта на заявените за подкрепа  разходи). 

За повече подробности относно видовете сгради и допустимостта 

на инвестициите по настоящата процедура в различните видове 

сгради – моля, запознайте се със становище на УО на ОПИК по 

Въпрос №16. 

92.  21.04.2022 г. Здравейте, 

Тъй като не получих отговор на въпроса си - ваш отговор № 39, отново 

моля за категоричен отговор. Отговорът ви цитира публикуваните 

указания, но не решава принципен проблем, за който питам. Ще задам 

въпроса си по друг начин. 

Част от активите, които желая да закупя по процедурата е изсушител на 

сгъстен въздух.  

При попълване на приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка на 

допустимите категории активи“ от падащото меню на Колона 1 избирам 

"Изсушители на сгъстен въздух", от падащото меню на Колона 2 избирам 

"Адсорбционен изсушител с оптимизирани цикли", За референтни 

параметри/колони 5 и 6/ са зададени от Вас мерна единица номинална 

мощност на основния компресор в kw. Какво следва да се попълни като 

стойност в колона 9 за номинална мощност на основния компресор за 

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“.  

При попълването на Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно 

Списъка на допустимите категории активи“ в описаната в 

запитването хипотеза под „Номинална мощност на основният 

двигател“ следва да се разбира: 

- при наличие на един съществуващ компресор - номиналната 

мощност на този компресор; 

- при наличие на повече от един компресор, работещи съвместно – 

номиналната мощност на компресора, който работи като базов. 
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посочения Адсорбционен изсушител с оптимизирани цикли? 

Адсорбционният изсушител с оптимизирани цикли няма компресор и е с 

минимална мощност - около 0,6kW.  

Ако имате предвид, да се попълни мощността на самия 

изсушител/въпреки, че това не е мощност на основния компресор, защото 

изсушителя изобщо няма такъв/, то излиза, че се очаква да си закупя 

Адсорбционен изсушител с оптимизирани цикли за под 1000лв, което е 

напълно невъзможно, независимо, какъв е изсушителя и каква марка е 

активът. 

Предполагам, че като стойност за номинална мощност на основния 

компресор следва да се попълни мощността на компресора, който ще 

осигурява сгъстен въздух за изсушаване - н-р ако изсушителят ще суши 

сгъстен въздух, осигурен от компресор/друг актив от списъка/ с 23kW 

номиналната мощност на основния двигател, то в колона 9 за описания по-

горе Адсорбционен изсушител с оптимизирани цикли, ще следва да се 

попълни стойност  23kw., при което се получава по-реалистична цена за 

актива. 

 

Моля за категоричен отговор, тъй като тази неяснота на практика ще 

направи невъзможно закупуването на актив, посочен от вас в списъка - 

Адсорбционен изсушител с оптимизирани цикли. 

 

С уважение, 

В  случай че желаете да придобиете актив по т. 19. „ИЗСУШИТЕЛИ 

НА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ“, то в Приложение 18.2 „Заявени активи 

съобразно Списъка на допустимите категории активи“ от падащото 

меню на Колона 1 следва да изберете желания актив, от падащото 

меню на Колона 2 следва да се отбележи желаната спецификация, 

а от падащото меню на Колона 3 приложимия диапазон (в описания 

пример 5.6÷25 kW), а в колона 9 точната стойност на номиналната 

мощност на основният компресор (в описания пример 23 kW). 

 

 

93.  22.04.2022 г. Съгласно Приложение 18.1 т. 24 от документите по процедурата е 

допустимo придобиването на актив Автоматизирана система за 

мониторинг на енергопотреблението. В Приложение 18.2  sheet  24 

Енергиен мениджмънт са посочени видовете измервани параметри чрез 

цитираните в приложение 18.1 технически средства и съответните 

референтни  цени за една точка на измерване. Същевременно в Условията 

за кандидатстване са посочени възможности за използване на 

консултантски услуги за въвеждане на системата и сертифицирането й по 

ISO 50001, като са посочени пределни допустими разходи за двете 

действия. 

1. 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.  
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Моля за отговори на следните въпроси: 

1. Доставката на оборудване в съответствие с Приложения 18.1 и 18.2  

ограничено ли е като разход или се формира според броя и видовете точки 

на измерване плюс софтуерната платформа? 

2. Какво се има предвид като консултантски услуги за въвеждане на 

системата за енергиен мениджмънт – допустимо ли е доставчика на 

оборудването да го монтира и пусне в действие системата съгласно 

изискванията на ISO 50001 или трябва отделно да се заложат такива 

консултантски услуги? 

3. Задължително ли е доставената и пусната в действие в съответствие 

със заявеното в Приложение 18.2 система да бъде сертифицирана по ISO 

50001? 

Автоматизираните системи за мониторинг на енергопотреблението  

- т. 24 от Списъка на допустимите категории активи (Приложение 

18.1) е един от типовете активи, допустими за придобиване по 

настоящата процедура. Автоматизираните системи за 

мониторинг на енергопотреблението са електронни системи,  които 

записват потреблението на различните видове енергоносители и 

ресурси за основни технологични процеси и системи в 

предприятието, като позволяват осъществяването на контрол и 

вземането на управленски решения относно енергийното 

потребление, могат да  предават и да получават данни посредством 

форма на електронна комуникация. Относно формирането на 

стойността на разхода за, моля, запознайте се със становище на УО 

на ОПИК по Въпрос №55, т.3 

От друга страна, по настоящата процедура са допустими и разходи 

за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на 

системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно 

изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management 

Systems)/EN ISO 50001. Посочените консултантски услуги не са 

част от Списъка на допустимите категории активи (Приложение 

18.1). Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне 

на организациите да определят системите и процесите, необходими 

за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната 

ефективност, използването и потреблението на енергията. 

Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на 

парникови газове и други свързани въздействия върху околната 

среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на 

енергията.. Международният стандарт ISO 50001 посочва 

специфичните изисквания, приложими към използването и 

потреблението на енергия, включително измерване, документиране 

и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки 

ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики 
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2. Т. 24. „АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА 

МОНИТОРИНГ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО“ от Списъка на 

допустимите категории активи (Приложение 18.1)  не включва 

разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на 

системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно 

изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management 

Systems)/EN ISO 50001. 

Допустимо е по проектното предложение да се заложат разходи по 

т.24 от Списъка без да се включват разходи за консултантски 

услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен 

мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт 

БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 

В допълнение към дейностите, свързани с придобиване на активи 

от Списъка на допустимите категории активи, по настоящата 

процедура е допустимо кандидатите да заявяват подкрепа за 

въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в 

предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 

50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. 

ВАЖНО: Задължителен краен резултат от изпълнението на 

услугите за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен 

мениджмънт е придобиването на сертификат за въведена система 

за управление (СУ). Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде 

получен съответния сертификат за СУ, извършените разходи за 

въвеждането и сертифицирането й няма да бъдат признати. 

Сертификатът следва да бъде издаден от орган по сертификация, 

акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 или последващи версии от: 

 1. българския национален орган по акредитация – Изпълнителна 

агенция „Българска служба за акредитация, от национален орган по 

акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган 

по акредитация – страна по Споразумението за Европейско 

икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от 

национален орган по акредитация на държава, кандидат за 
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пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за 

взаимно признаване на Европейската организация по акредитация 

– EA MLA в област сертификация на системи за управление; 

 и/или 

2. орган по акредитация на друга държава – член на IAF MLA 

(International Accreditation Forum, Multilateral recognition 

Agreement). 

 

3.Допустими за подкрепа по т. 24. от Списъка на допустимите 

категории активи (Приложение 18.1)  са  „автоматизирани системи 

за мониторинг на енергопотреблението“, докато изискванията на 

стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 

50001 касаят системи за енергиен мениджмънт в предприятията и 

съответно Условията за кандидатстване не съдържат изискване за 

сертификация на системите по т.24 от Списъка съгласно 

изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management 

Systems)/EN ISO 50001. 

94.  26.04.2022 г. Здравейте! 

 

1. Съгласно УК по процедурата и т. 22 „Енергийно - ефективни 

изолационни системи в сгради“ от Списъка с допустимите категории 

активи е допустимо кандидатстване за подмяна на прозрачни ограждащи 

конструкции (прозорци и врати) с нови такива, които са с рамка от дърво.  

 

В същото време, в Приложение 18.2. в колона 3 „Диапазон“ не е 

предвидена опция за избор на прозрачни ограждащи конструкции 

(прозорци и врати) с рамка от дърво. Съответно, не е възможно определяне 

на пределна цена и коректно попълване на т. 5 „Бюджет“ от електронния 

формуляр за кандидатстване. 

 

Моля за потвърждение на идентифицирания технически проблем в 

Приложение 18.2. и разяснение как да процедираме, в случай че проектът 

1. При избор на прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и 

врати) с рамка от дърво следва при попълването на Приложение 

18.2 „Заявени активи съобразно Списъка на допустимите категории 

активи“ да се избере в Колона 3 диапазон „С рамка от екструдиран 

поливинилхлорид (PVC)“. 

При попълване на електронния формуляр за кандидатстване в 

раздел 6 „Информация относно необходимостта от получаване на 

подкрепа по настоящата процедура за подобряване на енергийната 

ефективност в предприятието“ е необходимо да се опише, че 

предвидените прозорци и врати са с рамка от дърво. 

 

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

№54, т.1 
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предвижда именно инвестиции в прозорци и врати с рамка от дърво - какво 

следва да се попълни в колона 3 „Диапазон“ от Приложение 18.2. и в т. 5 

„Бюджет“ от електронния формуляр за кандидатстване. 

 

2. Съгласно т. 13.2. „Недопустими дейности“ от УК, за недопустими са 

определени дейности, свързани с изпълнение на СМР на сгради, които не 

са въведени в експлоатация. Моля за отговор на следния въпрос: По 

настоящата процедура ще се приема ли за въведена в експлоатация сграда, 

за която кандидатът притежава Удостоверение за търпимост на строеж, 

съгласно § 16 от ПР на ЗУТ, в което е посочено, че сградата не подлежи на 

премахване и забрана за ползване? 

 

Предварително благодаря! 

95.  26.04.2022 г. Здравейте, По отношение на процедура BG16RFOP002-6.002 

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“  

 бихме искали да ни дадете съвет как да постъпим при попълването на 

таблицата с активите от Приложение 18.2 и по точно с Предварително 

изолираните тръби за пара или за вода. 

Започвам на попълвам реда при избора на тези тръби: 

 в колона 2  Спецификация си избирам – Предварително изолирани 

тръбопроводи за топлопреносни мрежи с tmax плюс 140 градуса с 

полиуретанова изолация 

в колона 3 Диапазон си избирам от 101мм до 200мм 

в колона 9 Стойност/размер/величина от съответния диапазон си избирам 

160мм 

в колона 12 Количество от съответния актив – трябва да въведа линеен 

метър за тези тръби, защото цената е посочена в лв/линеен метър, при 

попълването на 100лм автоматично се изчисля в колона 13 стойност в лева 

без ДДС, която е 2 080 000лв, което е нещо невъзможно.  

Според вас какво трябва да попълним в колона 12, така че да се признае от 

оценителната комисия. 

Моля за вашия отговор. 

УО на ОПИК потвърждава констатираната неточност във 

функционирането на Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно 

Списъка на допустимите категории активи“.  

В тази връзка, кандидатите следва да залагат разходите за 

придобиване на „ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ (ЗА 

ПАРА ИЛИ ЗА ВОДА)“ на отделен бюджетен ред към бюджетен 

ред 1 „Разходи за придобиване на машини, съоръжения, 

оборудване, системи, СМР,  представляващи дълготрайни 

активи, включени в Списъка на допустимите категории 

активи (Приложение 18.1)“ на т.4 „Бюджет“ от Формуляра за 

кандидатстване, като посочват спецификацията, Външен 

диаметър DPE (мм), линейните метри и броя на заявения 

актив, например: 

Бюджетен ред  „ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ (ЗА 

ПАРА ИЛИ ЗА ВОДА)“, Спецификация „Предварително изолирани 

тръбопроводи за топлопреносни мрежи с tmax плюс 140 градуса c 

полиуретанова изолация,  Външен диаметър DPE (160 мм), 100 

линейни метрa, 1 брой“ . 
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При изчислението на цената на избрания актив, кандидатите трябва 

да ползват релевантната зададена цена в шийт „8. 

Преизолирани тръби“ на Приложение 18.2 „Заявени активи 

съобразно Списъка на допустимите категории активи, като е 

допустимо получената обща стойност да бъде завишена с до 15%. 

В горепосочения пример цената на  ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ (ЗА ПАРА ИЛИ ЗА ВОДА)“, Спецификация 

„Предварително изолирани тръбопроводи за топлопреносни мрежи 

с tmax плюс 140 градуса c полиуретанова изолация,  Външен 

диаметър DPE (160 мм), 100 линейни метри, 1 брой“ възлиза на 

13 000 лв., като по преценка на кандидата може да бъде завишена 

до 14 950 лв. Прилагаме скрийншот с попълнен бюджет съгласно 

горепосочените разяснения: 

 

96.  26.04.2022 г. Здравейте, 

 

Във връзка с кандидатстване по процедура BG16RFOP002-6.002 

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, 

имаме следния въпрос: 

 

     В приложение №18 Списък на допустимите категории активи под точка 

22. ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В 

СГРАДИ са описани разходи за Прозорци и врати: 

Окачените фасади, вкл. и с повишени изисквания спадат към 

спецификация „Многокомпонентни топлоизолационни системи за 

външни стени и подове към външен въздух“ на т.22 „Енергийно-

ефективни изолационни системи в сгради“ на Списъка на 

допустимите категории активи (Приложение 18.1).  

При желание за закупуването им като заявен актив, ,такъв разход 

следва да бъдат отнесени именно към тази категория активи в 

рамките на Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка 

на допустимите категории активи“.  
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• остъкляване: стъклопакети, състоящи се от две или повече стъкла, 

дистанцирани с разделител, междината между стъклата запълнена с въздух 

или аргон; 

• рамка: изработена от дърво, PVC, алуминий или композитни 

материали, 

 

Други видове прозрачни и непрозрачни материали за изолации, прозорци 

и врати, осигуряващи изпълнението на минималните изисквания за 

обобщен коефициент на топлопреминаване, съгласно определените 

критерии за енергийна ефективност в съответните таблици. 

 

   И критериите за постигнати стойности за: 

При подмяна на прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) 

следва да се постигнат стойности на коефициента на топлопреминаване, 

както следва: 

... 

4. Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания - 

1.75/1.9 

 

Въпросът ни е Окачените фасади с прекъснат термичен мост -допустим 

разход ли е по тази процедура, защото сте го описали в мониторинга за 

постигнати резултати, но в същото време Окачените фасади с прекъснат 

термичен мост не присъстват в Приложение 18.2 Заявени разходи.   

Следва да се има предвид, че активите трябва да отговарят на 

приложимите минимални технически критерии, както правилно сте 

отбелязали във въпроса.  

 

97.  26.04.2022 г. Здравейте, 

В Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка на допустимите 

категории активи“, 

Прозрачни_ограждащи_конструкции_прозорци_и_врати, С рамка от 

екструдиран поливинилхлорид (PVC), няма как да се заложат врати и 

прозорци в един ред, защото са с различни размери, въпреки че актива, 

спецификацията и диапазона са едни и същи и би трябвало да са в няколко 

реда. Като примерно в кол.9 залагаме големина на един прозорец 4 кв.м., а 

в кол.12 количество 50 броя. И така за всички врати и прозорци в няколко 

реда. Правилно ли е? В противен случай квадратурата на всички врати и 

Кандидатите сами преценяват начина, по който да заложат 

активите в категория „Прозрачни ограждащи конструкции 

(прозорци и врати)“ в зависимост от конкретния случай, видовете 

активи – само прозорци, само врати или прозорци и врати, 

техническите характеристики и съответните размери. В посочената 

хипотеза е допустимо вратите и прозорците да бъдат заложени на 

отделни редове в Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно 

Списъка на допустимите категории активи“, въпреки че попадат е 

една и съща спецификация и диапазон. 
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прозорци, можем да заложим в кол.9, но в кол.12, количеството ще 

промени действителната квадратура. 

 

Благодаря! 

 

98.  26.04.2022 г. Здравейте,  

 

Имаме следните въпроси относно процедурата "Възстановяване на МСП 

чрез подобряване на енергийната ефективност": 

 

1. В условията е уточнено, че когато 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, следва да бъдат 

представени актуални цветни снимки.  А в случай, че проектните дейности, 

вкл. СМР-то започнат след сключване на договора, то трябва ли да се 

изпращат в модул „Кореспонденция“ на ИСУН снимки след подаването на 

проекта и преди сключването на договора?  

2. Когато имаме дейности по доставка на топлоизолационни сандвич 

панели и към тях СМР дейности, които се изпълняват от двама различни 

изпълнители, то как следва да бъдат обособени тези дейности като 

стойности спрямо процедурите за избор на изпълнители?  Имайки предвид 

общата референтна цена и също, че в условията е указано само процедури 

за избор на база „доставки и услуги“, а липсва уточнение за СМР.  

- Какъв е прагът за публична покана при СМР?  

- Да разбираме ли в случая, че трябва да обединим двете дейности, 

за да бъдат изпълнени от един изпълнител? 

- Обособяването на процедурите за избор на изпълнител трябва ли 

да се описва в т.6 Допълнителна информация? 

3. В Приложение 18.2, какво се вписва в колона 12 „Количество от 

съответния актив“, след като в колона 9 се вписва стойността от даденото 

количество. Напр. имаме сандвич панели  като в колона 9 се вписва 100 

кв.м, то тогава в колона 12 какво количество се вписва – 1ца ли? 

 

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

№ 14,т.2. 

 

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

№ 62,т.1; Въпрос № 68 и Въпрос №75. 

 

3. В случай че запитването касае заявяване на разходи по т.22 

„ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В 

СГРАДИ“, то в колона 9 „Стойност/размер/величина от  съответния 

диапазон (напр., kW, m2, m3/h, W, бр., kVAr или др.) (от кол. 3)“ на 

Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка на 

допустимите категории активи“ кандидатите следва да заложат 

стойността на желаните квадратни метри (m2), а в Колона 12 

„Количество от съответния актив“ следва да се заложи желаната 

бройка на актива (енергийно ефективна изолационна система). 

Детайлни инструкции за попълване на Приложение 18.2 „Заявени 

активи съобразно Списъка на допустимите категории активи“ са 

предоставени в Приложение 18.3 „Примерни указания за 

попълване на Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка 

на допустимите категории активи“. 
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Благодарим! 

99.  26.04.2022 г. Здравейте, 

във връзка с кандидатстване по процедурата и предвидени за закупуване 

енергоефективни осветителни тела и изолация на сграда - собственост на 

кандидата, следва ли на етап изпълнение да представим технологичен 

проект за заложените за закупуване и подмяна активи? 

Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение не 

поставят изискване за представяне на технологичен проект за 

заложените за закупуване и подмяна активи. Преценка на 

кандидатите е кои от допустимите активи да заложат в своето 

проектно предложение. 

100.  26.04.2022 г. Здравейте, 

към коя дата сградата, в която се изпълняват дейностите по проекта следва 

да има Акт 16: 

- към датата на входиране на проекта?; 

- към датата на подписване на АДБФП?; 

- към датата на финалния отчет? 

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

№ 24 и  Въпрос №41. 

101.  26.04.2022 г. Здравейте! 

 

Мисля, че е нужно да се внесе разяснение относно мерната единица, която 

според приложение 18.2 следва да бъде прилагана за "Кондензни гърнета 

за пара или сгъстен въздух". 

Мерната единица, приложима по отношение на ценооразуването на 

активите по т. 3. „КОНДЕНЗНИ ГЪРНЕТА ЗА ПАРА ИЛИ 

СГЪСТЕН ВЪЗДУХ“ от Списъка на допустимите категории активи 

(Приложение 18.1) е брой, както е посочено и в шийт „3. Кондензни 

гърнета“ на Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка 

на допустимите категории активи“.  

При попълването на Приложение 18.2 по отношение на "Кондензни 

гърнета за пара или сгъстен въздух", в колона 5 и 6, за мерна 

единица следва да се чете „брой“. В Колона 9 следва да се попълва 

„1“, а в Колона 12 – количеството от съответния актив. 

102.  26.04.2022 г. Уважаеми госпожи и господа,  

 

Имам следните въпроси  

1. Относно инвестиция в Термопомпи  и по-конкретно в VRF/VRV система 

на директно изпарение - в приложение 18.1, както и в посочените 

Минимални технически критерии в Приложение 18.2 е заложено 

Минимална топлинна мощност ≥ 10 kW и Максимална топлинна мощност 

≤ 210 kW.  

 - Моля за разяснение възможно ли е закупуване на  VRF/VRV система на 

директно изпарение A7/W35 с мощност 10 или 12 kW? 

1. Изискването за минимална топлинна мощност от ≥ 10 kW и 

максимална топлинна мощност  ≤ 210 kW важи за всички видове 

термопомпи, тъй като е заложено като минимален технически 

критерий по отношение на т.6 „ТЕРМОПОМПИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 

И ОХЛАЖДАНЕ, ВКЛ. ЗА ЗАГРЯВАНЕ НА ВОДА ЗА БИТОВИ 

НУЖДИ“ на Списъка на допустимите категории активи 

(Приложение 18.1).  

От друга страна, следва да имате предвид, че по отношение на 

спецификация „VRF/VRV система на директно изпарение“ 

приложимите диапазони на топлинна мощност са ≥ 20 kW и  ≤ 100 
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- Моля за разяснение какъв тип стандартизирани електрически 

термопомпи със или без възможност за битова гореща вода с топлинна 

мощност от 201  до 210 kW от въздушни, геотермални или водни 

източници на топлина, допускате за закупуване, предвид факта, че такава 

не може да се заложи в Приложение 18.2? 

 

2. Предвид многото грешки, неточности и несъгласуваност в 

документацията на програмата, предвиждате ли промяна на началната дата 

за подаване на проектни предложения, и/или промяна на документацията 

и обявяване на коректни условия и изисквания? 

 

С уважение, 

kW за единичен модул. Постигането на по-високи мощности е 

възможно чрез закупуването на два и повече модула, работещи в 

обща система. Това техническо решение предоставя най-висока 

степен на енергийна ефективност и възможност за най-ефикасна 

работа при едновременно покриване на нуждите от отопление и 

охлаждане. 

Съгласно Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка на 

допустимите категории активи“ в т.6 Термопомпи са предоставени 

допустимите диапазони за всеки тип съоръжения. Кандидатите 

могат да придобиват по проекта единствено активи, които са сред 

посочените такива в Списъка на допустимите категории активи 

(Приложение 18.1) и съгласно определените и включени в 

Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка на 

допустимите категории активи“. 

 

2. УО на ОПИК не възнамерява да променя дефинираната в 

Условията за кандидатстване начална дата за кандидатстване. 

процедурата. 

103.  26.04.2022 г. Здравейте, 

Моля да ми отговорите на следният въпрос: 

След провеждане на процедурата за избор на изпълнител с две оферти, 

размерът на инвестицията падне под прага от 50 000 лв,, респ. БФП също 

под 25 000 лв., то тогава можем ли да продължим с изпълнението на 

проекта и ще ни бъде ли възстановен по ниския рамер на БФП? 

Условията за кандидатстване дефинират минимален размер на 

заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален 

проект, който е в размер на 25 000 лв.  Обстоятелството дали 

общият размер на заявената безвъзмездна помощ е по-висок или 

равен на 25 000 лева се проследява единствено в рамките на 

оценката на проектните предложения, а не на етап изпълнение. 

В описаната в запитването хипотеза проектът в последствие може 

да бъде изпълнен и на по-ниска стойност, като се запазва 

съотношението БФП/собствен принос и при спазване на всички 

останали приложими изисквания по процедурата. 

 


