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Дата на разясненията от УО: 22.07.2016 г. 

145. 13.07.2016 г. Здравейте, 

 

Във връзка с процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-3.001 

„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" имаме следния 

въпрос: 

 

Стойността на Коефициент на дългосрочна задлъжнялост на кандидата за 

предходните три финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) е отрицателна, тъй 

като стойността на ред „А. Собствен капитал - общо за раздел А” (код 05000) 

е отрицателна. 

 

При това положение ще считате ли, че кандидатът попада в интервал 

„Коефициент на задлъжнялост на предприятието е ≤ 0,3” и съответно 

получава 5 точки по съответния критерий или ще се счита за 0 точки? 

 

 

Предварително Ви благодарим за отговора!  

 

 

Подател: Юри Ценков 

Ел. поща: d.hristova@ndvrconsult.com 

 

Бихме искали да обърнем внимание, че коефициент на задлъжнялост на 

предприятието не фигурира като критерий за оценка по процедура 

BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни 

предприятия”. 

146. 13.07.2016 г. Уважаеми Дами и Господа,  

 

моля за отговор на следния въпрос по процедурата: 

 

1. Допустима ли е в режим "регионална инвестиционна помощ" инвестиция в 

закупуване на ДМА - машина за шиене на книги при положение, че до 

настоящия момент дружеството използва за осъществяване на същата 

производствена операция машина за лепене на книги?  

2. Ще се разглежда ли крайният продукт - книга, като различен такъв (книга с 

 

 

 

1. За да бъде призната като допустим разход посочената от Вас инвестиция 

в рамките на режим „регионална инвестиционна помощ“ следва същата 

да представлява първоначална инвестиция в материални и нематериални 

активи, свързани с: 

− разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект  

Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, 
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лепени страници/респективно книга с шити страници)? 

 

 

Подател: Веселин Веселинов 

Ел. поща: qaa.op1@gmail.com 

 

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 

или 

− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ 

стопански обект. 

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. 

2. Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 651/2014 „диверсификация 

на съществуващ стопански обект“ (което е недопустима дейност по 

настоящата процедура) следва да се разбира като „диверсификация на 

продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били 

произвеждани до момента в стопанския обект“ (чл. 2, пар. 49, буква „а“ 

от Регламент (ЕС) № 651/2014). Посоченото не обхваща незначително 

осъвременяване на продуктите и се отличава както от добавянето на 

нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти 

и услуги, така и от разнообразяването на асортимента, който обхваща 

напр. клас, разряд, серия, поредица, видове и разновидности (напр. 

различни разцветки, размери) на произвежданите продукти.  

Характеристиките на разширяване на капацитета на съществуващ 

стопански обект е обяснено в т.1. по-горе.  

Въз основа на така дадените пояснения кандидатът следва сам да 

прецени доколко новите производствени операции, които предвидената 

за закупуване машина ще извършва, ще доведат до диверсификация или 

съответно до разширяване капацитета на съществуващ стопански обект 

 

 

147. 13.07.2016 г. Здравейте, оборудването, което има фирмата е под наем можем ли да 

заложим характеристиките на тези машини в одита и по проекта да ги 

съпоставим с нови енергийно ефективни. Или казано накратко може ли 

активите да бъдат под наем взети?  

Съгласно Условията за кандидатстване „дълготрайните материални и 

нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат 

използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да 

бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

 
 

3 
 

№ Дата на 

получаване 

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

 

Подател: Петрана Андонова, Биотерм ООД 

Ел. поща: biotermbg@gmail.com 

 

 

страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на 

предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни 

стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена 

помощта, за срок от минимум три години. Придобитите активи следва да са 

нови (неупотребявани) и да са заведени за първи път от получателя на 

помощта (закупени от първи доставчик или производител). 

Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за 

краткосрочен финансов лизинг, в който се съдържа задължението 

бенефициентът да закупи актива след изтичането на договора за лизинг, но 

не по- късно от крайния срок на изпълнение на проекта..“ 

 

Съгласно посоченото по настоящата процедура не е допустимо да се 

покриват разходите за наем на активите, за които е заявена подкрепа, а 

същите следва да бъдат придобити изцяло от страна на кандидата в рамките 

на срока на изпълнение на проекта. 

 

148. 14.07.2016 г. Здравейте, 

Във връзка с обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 

„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и проведената 

информационна кампания на 24.06.2016 г. в гр. София бе казано, в случай, че 

бъде подадено повече от едно проектно предложение от предприятие- 

кандидат, то Управляващият орган ще вземе под внимание последно 

подаденото. Моля за Вашето писмено потвърждение. 

 

Подател: С. Димитрова 

Ел. поща: dimitrova.std@gmail.com 

 

Съгласно т. 25 от Условията за кандидатстване „В рамките на настоящата 

процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно 

предложение при съобразяване на изискванията по т. 9 от настоящите 

Условия за кандидатстване.“ В бележка под линия изрично е посочено, че
 
в 

случай че един и същи кандидат е подал повече от едно проектно 

предложение, Оценителната комисия разглежда само последното постъпило 

проектно предложение, а предходните се считат за оттеглени. 

 

149. 14.07.2016 г. 1. Моля да потвърдите, че в таблица 1.3.1 Енергийни спестявания и 

намаляване на емисиите от СО от енергийния одит, при залагане на система 

за мониторинг на енергопотреблението като мярка, в колона произведена 

продукция преди въвеждане на мярката и колона произведена продукция след 

въвеждане на мярката, се изисква запис 1, т.е. запис посочващ, че системата 

за мониторинг на енрегопотреблението няма връзка с произведената 

продукция и съответно не може да я увеличи.  

 

 

2. Моля да потвърдите, че като резултат от горепосоченото изискване за 

1.Съгласно посоченото в таблица 1.3.1. на Енергийния одит „За мерки, които 

нямат пряко отношение към производството, не се попълват  стойности за 

специфично потребление и енергийни спестявания за единица продукция, а за 

произведена продукция (Nin и Nexp) да се попълва стойност „1“. 

Във връзка с посоченото в случай на мярка, свързана с въвеждане на 

автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, в колоните, 

свързани с произведената продукция, съответно преди въвеждане на мярката 

и колона произведена продукция след въвеждане на мярката, се попълва 

стойност „1“. 
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попълване на енрегийния одит, инвестицията в система за мониторинг на 

енрегопотреблението не може да доведе до производство на повече от поне 

един от вече произвежданите подукти, т.е. системата за мониторинг на 

енрегопотреблението не може да бъде обоснована като дейност/актив водещ 

до увеличаване на производствения капацитет.  

 

 

Благодаря педварително за еднозначния отговор,  

 

 

Подател: Евгения Маринова 

Ел. поща: genie041973@gmail.com 

 

2. Моля, запознайте се с отговор на въпрос 142, т.1. 

150. 14.07.2016 г. Уважаеми Дами и Господа,  

моля за отговор на следния въпрос по процедурата: 

 

При планирано изграждане на система за оползотворяване на остатъчна 

топлина от съществуващо котелно помещение и при избран режим на 

помощта по елемент А "Инвестиции" минимална помощ, моля да уточните в 

кой бюджетен раздел и ред е коректно да се отнесе разходът за системата - III. 

Разходи за СМР, ред Разходи за СМР на производствени сгради при 

приложим режим "de minimis"/ Разходи за СМР, свързани с и необходими за 

въвеждане в експлоатация на активите при приложим режим "de minimis" или 

I. Разходи за материални активи, Разходи за придобиване на машини, 

съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи 

при приложим режим "de minimis"? 

Предварително Ви благодаря! 

 

 

Подател:Веселин Веселинов 

Ел. поща: qaa.op1@gmail.com 

 

 

Моля, запознайте се с отговор на въпрос 4. 

151. 14.07.2016 г. Здравейте, 

моля за отговор на следния въпрос: 

1. Допустимо ли е кандидат да реализира в режим "регионална 

инвестиционна помощ" или в режим "де минимис" инвестиция в нова 

поточна линия за производство, в случай, че кандидатът планира да постави 

придобитата по проекта поточна линия в нова производствена сграда, която 

В случай че за посочената от Вас нова производствена сграда няма да заявите 

мерки в енергийния одит, придобиването на подобна поточна линия за 

производство би следвало да се счита за допустимо при спазване на всички 

останали изисквания и ограничения, заложени в Условията за 

кандидатстване, както и при положение че за обекта, в рамките на който се 

изгражда новата производствена сграда, са налице данни за една пълна 
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към днешна дата е в етап на изграждане и ще бъде завърешена и въведена в 

експлоатация в рамките на следващите 6 месеца, като новата производствена 

сграда ще бъде в един и същ стопански двор с настоящата производствена 

сграда на кандидата? 

Благодаря предварително!  

 

Подател:Веселин Веселинов 

Ел. поща: qaa.op1@gmail.com 

календарна година. Следа също така да имате предвид, че ангажимент на 

бенефициента е (в случай, че се стигне до подписване на договор) да осигури 

всички нужни условия и среда за изпълнение на дейностите по проекта. 

Бихме искали да обърнем внимание също така, че в случай че поточната 

линия за производство ще произвежда изцяло нов продукт (продукт с 

фундаментално нови характеристики, необхващащи незначително 

осъвременяване на продуктите),  посоченото не е допустимо по режим 

„регионална инвестиционна помощ“. 
 
 

 


