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Дата на разясненията от УО: 2 Февруари 2017 г. 

7.  21.01.2017 Здравейте, 

Имам следния въпрос във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-3.002 

„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“: 

Във връзка с условието за недопустимост на кандидатите, описано на 

страница 20-21 в т. Б1 от Условията за кандидатстване, моля да 

конкретизирате как се определя, че предприятието е в затруднено положение 

на равнище група: 

Ако на равнище група едно предприятие или няколко предприятия попадат в 

хипотеза, че записаният акционерен капитал е намалял с повече от 

половината поради натрупани загуби, прави ли това автоматично недопутимо 

предприятието-кандидат? 

В случай, че отговорът Ви на горния абзац е „не”, ознава ли това, че 

изчислянията се извършват сборно на база всички предприятия в групата 

независимо дали те правят консолидация или не? 

В случай, че изчисленията се правят индивидуално за всяко едно предприятие 

от групата и наличието на дори едно предприятие в затруднение прави 

кандидата недопустим, то ако това предприятие бъде изключено от групата 

през 2017 г., това обстоятелство ще бъде ли взето предвид при определяне на 

допустимостта на кандидата? 

Моля за конкретен и категоричен отговор на въпроса и дадените по-горе 

хипотези. 

С уважение 

 

Подател: Гергана Петрова 

Ел. поща: gergana_petrova32@abv.bg 

 

Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване 

на енергийната ефективност в големи предприятия“ реципират изискване, 

заложено в Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията по отношение на 

„предприятие в затруднено положение“. По-конкретно, недопустими по 

процедурата са кандидати, които кандидатстват за регионална инвестиционна 

помощ (съгласно чл. 28, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014) и са 

предприятия в затруднено положение. 

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.  Допълнително, следва да имате 

предвид, че обстоятелството, че едно предприятие от групата, (предприятията, 

с които предприятието кандидат сформира група) е в затруднено положение не 

е достатъчно за да се счита, че групата и респективно предприятието кандидат 

е в затруднение, каквото обаче ще е налице, когато групата разглеждана в 

цялост е в затруднение. 

С оглед спазване и недопускане на заобикаляне на забраната, заложена в 

Регламент (ЕС) № 651/2014, чрез създаване от дадено предприятие на 

притежавано от него дъщерно дружество и прехвърлянето на задълженията му 

към това дружество, в Условията за кандидатстване е въведено прилагане на 

изискването за затруднено положение на равнище група – както по отношение 

на предприятието-кандидат (когато то не сформира група), така и по 

отношение на предприятията, с които то формира група предприятия 

(разглеждани в цялост). Съгласно определението за „група предприятия“, 

посочено в Приложение Х от Насоките за кандидатстване, „Група" означава 

предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия, като: "предприятие 

майка" означава предприятие, което контролира едно или повече дъщерни 

предприятия и съответно „дъщерно предприятие" означава предприятие, което 

се контролира от предприятие майка, включително дъщерно предприятие на 

крайно предприятие майка. 
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Следва да се има предвид, че при определяне дали дадено предприятие е в 

затруднение или не се ползват данни за последната приключена финансова 

година (в случаите по т.1. и т.2 на стр. 20 от Условията за кандидатстване) или 

за последните две приключени финансови години (в случаите по т.5 на стр.21 

от Условията за кандидатстване). 

8.  22.01.2017 Уважаем екип на УО, 

Моля за уточнение относно текстовете, посочени в Условията за 

кандидатстване и Критерии и методология за оценка на проектите и 

прилежащите декларации? 

 

1) моля да уточните текста, свързан с определянето на предприятия в 

затруднено положение, (стр. 20, стр. 21) относно преценката за 

обстоятелството по т. 1 - в случай на акционерно дружество, моля да уточните 

„Счетоводен баланс“ на предприятието-кандидат, част от Годишния отчет за 

дейността, подаден към НСИ за 2015 година ли се има предвид или за 2106 

година? 

 

2) (стр. 20, стр. 21) моля с цел да се избегне неразбиране относно дадените 

пояснения по т. 1, да уточните конкретните кодове съгласно отчетите на НСИ, 

които съответстват на посочените точки; 

 

3) (стр. 20, стр. 21) моля относно преценката по обстоятелствата по т. 5. 

когато предприятието не е МСП и през последните две години - 

съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-

голямо от 7,5; и - съотношението за лихвено покритие на предприятието, 

изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0, да уточните кои последни 

две години ще бъдат разглеждани - 2015 г. и 2016 г., или 2014 г. и 2015 г.? 

 

4) (стр. 20, стр. 21) моля с цел да се избегне неразбиране относно дадените 

пояснения по т. 5, да уточните конкретните кодове съгласно отчетите от НСИ, 

които съответстват на посочените точки, както и конкретната формула която 

ще се използва за оценка на това обстоятелство. 

 

5) (стр. 20, стр. 21) моля да уточните как ще се определя дали предприятието 

е в затруднение или не, ако при изчисление по т. 1 (в случай на акционерно 

дружество) дружеството не е в затруднение, а същото дружество при 

изчисления на данните по т. 5 се оказва в затруднение? Как се прави 

1) Преценката по отношение на изискване 1) от условията за затруднено 

положение (на стр. 20) от Условията за кандидатстване се извършва спрямо 

последната  приключила финансова година. 

2) Едно предприятие ще бъде считано за предприятие в затруднено положение, 

когато сумата на т. III „Резерв от последващи оценки“ (код 05300), IV 

„Резерви“ (код 05400), V „Натрупана печалба (загуба) от минали години“ (код 

05500) и VI „Текуща печалба (загуба)“ (код 05600) от раздел А „Собствен 

капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс на съответното 

предприятие е отрицателна стойност, която надвишава 50 % от сумата на т. I 

„Записан капитал“ (код 05100) и II „Премии от емисии“ (код 05200) от раздел 

А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс
1
. 

3) Преценката по отношение на изискване 5) от условията за затруднено 

положение (на стр. 21 от Условията за кандидатстване) се извършва спрямо 

последните две приключили финансови години.  

4) По отношение на изискването посочено в т.5 следва да имате предвид, че за 

да е в затруднение предприятието следва кумулативно за последните 2 години 

да изпълнява следните изисквания: 

- съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-

голямо от 7,5; и 

- съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на 

основата на EBITDA, е било под 1,0. 

Преценката при изчисляването на съотношението задължения/собствен 

капитал се извършва съгласно следната формула: От пасива на баланса  раздел 

В. „Задължения“,  ред „Облигационни заеми“  (код 07100) плюс „Задължения 

към финансови предприятия“  (код 07200) делено на А. „Собствен капитал“, 

ред „Общо за група ІV“ (код 05000).  

Съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата 

на EBITDA се преценява съгласно следната формула: (код 15000, ред „Общо 

за група I“, от Раздел Б „Приходи“ на ОПР  минус код 10000, ред „Общо за 

група I“ от Раздел А „Разходи“ на ОПР плюс код 10410, ред „Разходи за 

                                                           
1
 Съгласно данни от формуляр „Счетоводен баланс“ на предприятието-кандидат, част от Годишния отчет за дейността, подаден към НСИ 
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преценката при тези обстоятелства, разглеждат се условията заедно и по петте 

изброени точки, или по някакъв друг начин? 

 

6) (стр. 71) посочено е, че преди сключване на административен договор, 

Управляващият орган ще извършва документална проверка на декларираното 

от одобрените кандидати обстоятелство на ниво група, касаещо затруднено 

положение. Моля да посочите конкретния текст от регламента, съгласно 

който ще се тълкува понятието "група предприятия", както и да посочите 

каква методика за определяне на това понятие ще бъде ползвана от УО - напр. 

свързаните предприятия съгласно ЗМСП, или примерно свързаните съгласно 

определението за "едно и също" предприятие. Моля да дадете конкретен 

пример за по-голяма яснота. 

 

7) Моля да поясните, че посочените в Приложение Й Критерии и методология 

за оценка на проектите при изчисление на Критериите за техническа и 

финансова оценка ще се взимат данни единствено и само от счетоводните 

данни и отчети за 2015 г., 2014 г. и 2013 г.? 

 

8) Моля да уточните как да бъде представяна Декларацията чл. 25, ал. 2 от 

ЗУСЕСИФ (Приложение Д) в случаите, когато декларатора е чуждестранно 

лице, за което няма възможност да бъде издаден КЕП от доставчици, 

посочени в Регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги 

(http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:310:1125002958825498::NO), поддържан 

от Комисията за регулиране на съобщенията? 

 

Подател: Веселина Купенов 

Ел. поща: v.kupenova@ogra.bg 

амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи“) 

делено на код 11 200, ред „Разходи за лихви и други финансови разходи“ от 

Раздел А „Разходи“ на ОПР. 

5) В описания в запитването случай не е изяснено дали предприятието е 

голямо или МСП, поради което не може да се даде конкретен отговор. В 

случай, че предприятието не е МСП и са изпълнени изискванията по т.5, 

кандидат е в затруднение и е недопустим кандидат. 

6) Моля вижте разяснения по въпрос № 7. 

Допълнително, съгласно националната и европейска нормативна уредба 

понятията „малко и средно предприятие“ (съгласно ЗМСП), „едно и също 

предприятие“ (съгласно Регламент 1407/2013 г.) и „група предприятия“ са 

различни понятия, поради което не могат да бъдат приравнени едно спрямо 

друго. Интерпретацията по отношение прилагането на затруднено положение 

на ниво група е от Европейската комисия, която следва да се прилага от всяка 

страна членка. Съгласно определението за „група предприятия“, посочено в 

Приложение Х от Насоките за кандидатстване, „Група" означава предприятие 

майка и всички негови дъщерни предприятия, като: "предприятие майка" 

означава предприятие, което контролира едно или повече дъщерни 

предприятия и съответно „дъщерно предприятие" означава предприятие, което 

се контролира от предприятие майка, включително дъщерно предприятие на 

крайно предприятие майка.   

 

7) Съгласно посоченото като източник на информация при оценка на 

финансовите показатели от раздел II. „Икономическа  и финансова стабилност 

на кандидата“ на критериите за техническа и финансова оценка, отчетните 

документи, които се ползват за извършване на изчисленията, са за 2013 г., 

2014 г. и 2015 г. 

 

8) Моля, запознайте се с отговор на въпрос 4. 

9.  23.01.2017 Здравейте, 

 

Във връзка с обявената процедура бих искала да ви попитам следното: 

1. Ако предприятието кандидат формира група с други предприятия, които не 

са български юридически лица, то тогава на етап сключване на договор, са 

посочени следните изисквания: 

1. кандидатите следва да представят Справка-извлечение за последната 

приключила финансова година от счетоводните сметки на кандидата 

Моля, запознайте се с отговор на въпрос 7. 

В случай че както предприятието-кандидат, така и предприятията, с които то 

формира група предприятия, са включени в консолидиран отчет, то справката-

извлечение и Счетоводния баланс за последната финансова година следва да 

бъдат представени консолидирани. Когато са налице предприятия, с които 

предприятието-кандидат формира „група предприятия“, които са извън 

консолидирания отчет, следва за тях да бъдат представени индивидуални 

счетоводни документи (включително Справка-извлечение и Счетоводен 
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(предприятието кандидат и предприятията, с които то формира група) по 

индивидуалния сметкоплан, утвърден от ръководството на предприятието, 

отчитащи приходите от дейността в т.ч., отчитащи нетните приходи от 

продажби, включително и приходите от финансирания и субсидии от 

държавата, както и отсрочени и разсрочени публични вземания - копие, 

заверено от кандидат 

2. кандидатите следва да представят Счетоводен баланс за последната 

приключена финансова година по отношение на предприятията, с които 

формират група - копие, заверено от кандидата 

 

За тези 2 точки възможно ли е да бъде представени консолидирани отчети 

или отчетите/справките трябва да бъдат за всяко едно юридическо лице 

отделно. 

 

Подател: Борислава Кирчева 

Ел. поща: bkircheva@yahoo.com 

баланс за последната финансова година).   

10.  23.01.2017 Уважаеми господа, във връзка с процедура "Повишаване на енергийната 

ефективностг в големи предприятия" имаме въпрос по отношение на т.3 от 

Приложение I към Директива 2003/87/ЕО, която гласи:  

 

3. Когато се изчислява общата номинална топлинна мощност на инсталация, 

за да се вземе решение дали да бъде включена в схемата на Общността, се 

сумират номиналните топлинни мощности на всички технически съоръжения, 

които са част от нея и в които горивата се изгарят в инсталацията. Тези 

съоръжения биха могли да включват всички видове парни котли, факелни 

тръби, турбини, нагреватели, топилни, инсинератори, пещи за калциниране, 

пещи за изпичане, пещи, сушилни, двигатели, горивни клетки, съоръжения за 

циклично химическо изгаряне, запалителни устройства и термични или 

каталитични съоръжения за доизгаряне. Съоръжения с обща номинална 

топлинна мощност под 3 MW и съоръжения, които използват изключително 

биомаса, не се вземат предвид за целите на настоящото изчисление. 

„Съоръжения, които използват изключително биомаса" включват 

съоръжения, които използват изкопаеми горива само при пускане или 

спиране на съоръжението. 

 

Нашето производство попада в обхвата на тази директива, но номиналната 

топлинна мощност на всичките ни съоръжения в България е доста под 3 MW. 

Тъй като сме част от голяма група предприятия, много от които се намират на 

други континенти, се интересуваме дали при кандидатстване по процедурата 

Посоченото ограничение в Условията за кандидатстване 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, 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 и на 

Съвета. 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.  : 

http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=B

ulgaria&napId=19914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams

&commitmentPeriodCode=2&allowancesForOperators=100060612&commitmentP

eriodDesc=Phase+3+2013-2020&TITLESORT-currentSortSettings-status-

H=A&currentSortSettings=status%20DESC. 

Съгласно цитираното в т. 3 от Приложение I към Директива 2003/87/ЕО 

пояснение „когато се изчислява общата номинална топлинна мощност на 

инсталация, за да се вземе решение дали да бъде включена в схемата на 

Общността, се сумират номиналните топлинни мощности на всички 

технически съоръжения, които са част от нея и в които горивата се 

изгарят в инсталацията“ т.е. изходните данни, които се взимат предвид са 

на ниво отделна инсталация и към тях не би следвало да се прибавят и тези на 

http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=19914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allowancesForOperators=100060612&commitmentPeriodDesc=Phase+3+2013-2020&TITLESORT-currentSortSettings-status-H=A&currentSortSettings=status%20DESC
http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=19914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allowancesForOperators=100060612&commitmentPeriodDesc=Phase+3+2013-2020&TITLESORT-currentSortSettings-status-H=A&currentSortSettings=status%20DESC
http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=19914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allowancesForOperators=100060612&commitmentPeriodDesc=Phase+3+2013-2020&TITLESORT-currentSortSettings-status-H=A&currentSortSettings=status%20DESC
http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=19914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allowancesForOperators=100060612&commitmentPeriodDesc=Phase+3+2013-2020&TITLESORT-currentSortSettings-status-H=A&currentSortSettings=status%20DESC
http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=19914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allowancesForOperators=100060612&commitmentPeriodDesc=Phase+3+2013-2020&TITLESORT-currentSortSettings-status-H=A&currentSortSettings=status%20DESC
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ще се взема предвид само номиналната топлинна мощност на инсталациите 

на кандидата в България или към тях ще се прибавя и тази на всички други 

предприятия от групата? 

 

С уважение, 

Подател: Юлия Михайлова 

Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg 

всички други предприятия от групата. 

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

включена в Приложение I към Директива 2003/87/ЕО, но същата от гледна 

точка на номинална топлинна мощност не попада в неговия обхват и при 

положение, че не сте получили финансиране по линия на търговията с квоти за 

емисии на парникови газове за тази дейност (т.е. предприятието кандидат и 

инсталацията, за която искате да заявите подкрепа, не са включени в 

горепосочения регистър), би следвало да се считате за допустим кандидат от 

гледна точка на ограничението, касаещо инвестиции за постигане 

намаляването на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в 

Приложение I към Директива 2003/87/ЕО.  

11.  23.01.2017 Добър ден, 

 

Моля за разяснение на текста от стр. 30 

 

Няма да се подкрепят дейности, свързани с изпълнението на мерки за 

енергийна ефективност, при които паричната равностойност на енергийните 

спестявания за дадена мярка е по-малка от 20 % от общия размер на 

спестяванията, които ще бъдат реализирани в резултат от изпълнението ѝ. 

 

Благодаря! 

 

Подател:Топчиева  

Ел. поща: topchieva@globgroup.net 

Посоченото ограничение е свързано с изискване, поставено в т. 5.1.4. от 

Енергийния одит (Приложение Б) да не се препоръчват мерки за енергийна 

ефективност, при които паричната равностойност на енергийните спестявания 

за съответната мярка е по-малка от 20 % от общия размер на спестяванията, 

които ще бъдат реализирани в резултат от изпълнението ѝ. 

Размерът на спестяванията от всяка една мярка представлява допълнителните 

финансови ползи от нейното реализиране като същите могат да бъдат 

енергийни и неенергийни спестявания и се посочват в т.8.1. от Енергийния 

одит. За да бъде счетена една мярка за допустима съгласно горепосоченото 

указание следва размерът на енергийните спестявания за конкретната мярка 

(колона „енергийни спестявания“ (лв./год) от таблица 8.1. на Енергийния одит) 

да представлява минимум 20 % от общия размер на спестяванията (колона 

общо (лв./год) от същата таблица). 

12.  23.01.2017 Здравейте!  

 

Пиша Ви във връзка с въпрос, който възникна в хода на подготвяне на 

проектно предложение по процедура „Повишаване на енергийната 

ефективност в големи предприятия“. Въпросът ми е следния: 

 

Възможно ли е по процедурата да кандидастват две предприятия, които имат 

свързаност помежду си, (като са допустими по КИД) с две отделни проектни 

предложения? 

 

Благодаря за отделеното време и внимание! 

 

Подател: Н. Балтов 

Ел. поща: Baltov@gpcbg.com 

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 

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

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

подадат проектни предложения по настоящата процедура, при условие че не 

осъществяват една и съща основна икономическа дейност. 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

 
 

6 
 

 


