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Дата на разясненията от УО: 02.03.2017 г. 

56.  20.02.2017. ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА 

ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 

1. Допустима ли е подмяна или добавяне на нови компоненти към 

съществуваща производствена линия, имащи характер на ДМА? Пример: 

предприятието-кандидат използва производствена линия за 3-слойно фолио. 

Към момента линията разполага с екструдер и 2 коекструдера. Кандидатът 

възнамерява да добави още два коекструдера и да се получи екструдер с 4 

коекструдера. Коекструдерът разтапя и подава към следващия производствен 

етап от производствената линия суровината за производство на фолио. След 

добавяне на 2-та нови компонента линията ще повиши производителността 

си- ще се разшири производствения капацитет на предприятието, като 

едновременно с това ще се реализират значителни енергийни спестявания. В 

допълнение, коекструдерът се завежда като самостоятелно ДМА и 

представлява компонент от линията. Коекструдерът не може да работи 

самостоятелно. 

 

2. Кандидат разполага с 2 производствени площадки (2 промишлени 

системи) с различно местоположение, но изпълняващи еднаква дейност 

(съгласно КИД 2008). Едното производство има три годишна история на 

енергопотреблението. Второто е новосъздадено (има само една година 

дейност), но е изцяло идентично на първото и е стартирано единствено с цел 

разширяване капацитета на предприятието. В тази връзка, допустимо ли е в 

рамките на проекта да се реализират енергийно ефективни мерки, отнасящи 

се към втората промишлена система? 

 

3. Моля да дадете пример за СМР, допустимо по Елемент Б- 

необходимо за въвеждане в експлоатация на актив, препоръчан в енергийния 

одит, което представлява ДМА, но не увеличава стойността на този актив. 

 

1. Съгласно представената в запитването Ви информация посоченият от Вас 

актив би следвало да се счита за допустим при съблюдаване на всички 

останали изисквания и ограничения по процедурата.  

2. Съгласно указанията,  предоставени в т. 4.1.1. от енергийния одит 

задължително се представят данни за потреблението на обекта, в който се 

осъществява икономическата дейност, за която са препоръчани мерките за 

период от три календарни години (обозначени в Табл. 4.1.1). По отношение на 

обекти, за които няма данни за три годишно потребление на енергия (на ниво 

обект), не могат да се препоръчват мерки за енергийна ефективност. В случай 

че обектите са повече от един, за всеки се предоставя отделна информация за 

потреблението на енергия.  

Предвид посоченото, по настоящата процедура няма да се счита за допустимо 

реализирането на енергийно ефективни мерки за обект, за който няма данни за 

три годишно потребление на енергия.  

3. Бихме искали да обърнем внимание, че цитираното от Вас изискване е 

приложимо само в случай, че СМР са пряко свързани с и необходими за 

въвеждане в експлоатация на актив, заложен по Елемент А. В такива случаи, за 

да се считат за допустими СМР, които са пряко свързани с и необходими за 

въвеждане в експлоатация на актив, заложен по Елемент А, то същият следва 

или самостоятелно да представлява ДМА, или да е ДМА, който повишава 

стойността на друг актив, различен от актива по Елемент А. 

4. Бихме искали да обърнем внимание, че 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.  

Инвестиции, които са насочени изключително за опазване на околната 
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4. В случай, че предприятие предвижда да кандидатства за разходи за 

СМР- изолация на стени на произвдствено помещение (или др. подобни- 

смяна на дограми...) под режим ”Инвестиционни помощи за мерки за 

повишаване на енергийната ефективност“, то допустимо ли е БФП да бъде 

изчислена върху пълната стойност на разхода за СМР? 

 

5. Допустимо ли е кандидатстване за мотокари/елекрокари? Ако „да“, 

под кой режим? 

 

6. Допустим рзход ли е поставянето на нагреватели и изолация върху 

тях около външни тръби на производствена инсталация? Този разход ще бъде 

заведен като ДМА, ще доведе до разширяване на производствения капацитет 

на предприятието и ще повиши енергийната ефективност на кандидата. 

 

7. Допустим разход ли е закупуването на специализиран CAD/CAM 

софтуер за обработка на детайли от съществуващи машини (софтуерът ще 

бъде инсталиран върху налични компютри)? 

 

8. Допустимо ли е закупуване на ДМА, които да заменят външна услуга, 

която кандидатът не е извършвал до този момент? Въпреки, че кандидатът не 

е извършвал тази услуга, той може да осигури данни за енергопотреблението, 

предоставени от настоящия доставчик на услугата (свързано предприятие на 

кандидата). 

 

9. Относно автоматизирана система за управление на 

енергоотреблението (съгласно Критерии за техническа и финансова оценка 

I.3.): а 

-ако наличната система осъществява само мониторинг, може ли да бъдат 

добавени и функции за контрол на енергопотреблението?  

-ако наличната система обхваща 40% от енергопотреблението на обекта, може 

ли да се финансират разходи за разширяване на обхвата й от 60% и нагоре? 

-ако е допустим някой от изброените случаи, ще получи ли проекта точки 

съгласно Критерии за техническа и финансова оценка I.3.? 

 

10. Подмяната на съществуващо освеление с енергийно ефективно, се 

среда са по-скоро изключение отколкото правило. 

В случай на СМР, препоръчани като мярка в обследването и избран режим 

„инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“  

считаме, че е подходящо изчисляването на допустимите разходи да бъде 

направено при условията на чл. 38, пар. 3, буква а) на Регламент (ЕС) 651/2014 

на Комисията. За целта следва енергийният одитор в рамките на т. 5.1.5. на 

Енергийния одит да идентифицира и разграничи компонент/елемент/съставна 

част/физически разграничима единица в рамките на предвидените СМР, 

която/които са пряко свързани с постигане на по-високото равнище на 

енергийна ефективност и за всеки един такъв компонент/елемент/съставна 

част/физически разграничима единица следва да са посочени минимални 

технически и/или функционални характеристики в тaбл. 6.5. на енергийния 

одит. 

По-долу може да намерите примери за СМР при избран приложим режим на 

държавна помощ съгласно чл. 38, пар. 3, буква а) на Регламент (ЕС) 651/2014 

на Комисията: 

 Енергийно спестяваща мярка (ЕСМ) топлоизолация на външни стени – 

това е прилагане на топлоизолационна система, подобряваща 

топлофизичните характеристики на стената. Разграничимите разходи, 

пряко свързани с повишаване на енергийната ефективност са: 

топлоизолационен материал, необходимите за системата материали и 

крепежи, защитни покрития за гарантиране на топлофизичните параметри 

на системата и нейният живот. Разходите, които не са пряко свързани с 

повишаване на енергийната ефективност могат да бъдат: полагане на 

архитектурни облицовъчни материали (камък, мрамор, гранит и др.), 

полагането на вътрешни облицовки и специални покрития, свързани с 

технологични изисквания (напр. в хранително-вкусовата или химическата 

промишленост) и др. под.  

 ЕСМ Топлоизолация на покрив – Разграничимите разходи, пряко свързани 

с повишаване на енергийната ефективност са:  топлоизолация на скатен 
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води СМР или ДМА? 

 

11. Има ли ограничение относно възрастта на производствената сграда, 

по която ще се извършва СМР, предписано в енергийния одит? 

 

Подател: Александра Иванова  

Ел. поща: alexandraltd@abv.bg 

 

покрив по таванска плоча. Разходите, които не са пряко свързани с 

повишаване на енергийната ефективност могат да бъдат дейности по 

покривната конструкция, подмяна на покривно покритие (керемиди, 

битумни материали, метални покрития и др.), системата за отвеждане на 

дъждовни води и др. подобни дейности. 

5. Посочените от Вас инвестиции по процедурата са допустими, при условие 

че са препоръчани като мярка в обследването за енергийна ефективност. По 

отношение допустимостта на този вид разход  от гледна точка на избора на 

приложим режим на държавна/минимална помощ бихме искали да обърнем 

внимание, че специфичните изисквания за всеки един от приложимите режими 

са подробно описани в Условията за кандидатстване. Отговорност на 

кандидата е да прецени и обоснове в проектното си предложение 

съответствието на инвестициите, за които е заявил подкрепа, с изискванията и 

ограниченията на избрания от него приложим режим на държавна/минимална 

помощ.  

6. Посочената от Вас инвестиция би се считала за допустима, при условие че е 

препоръчана като мярка в обследването за енергийна ефективност и отговаря 

на всички останали изисквания и ограничения по процедурата. Допълнително 

следва да имате предвид, че изискване дадена инвестиция да доведе до 

разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице само 

при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“.  

Бихме искали да обърнем внимание, че намаляване на консумираната енергия 

от страна на кандидата в резултат на извършена енергийно-ефективна мярка 

не е достатъчно основание, за да се счита този вид инвестиция като 

отговаряща на изискванията за разширяване на капацитета на съществуващ 

стопански обект. За да е допустим даден дълготраен актив, заявен в рамките на 

режим регионална инвестиционна помощ следва същият самостоятелно да 

води до един от двата вида първоначална инвестиция. 

7. Съгласно Условията за кандидатстване не са допустими разходи за 

закупуване на машини/съоръжения/оборудване/СМР и нематериални 
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дълготрайни активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на 

проекта и не са необходими за въвеждане в експлоатация на активите, 

препоръчани в обследването за енергийна ефективност, както и  разходи за 

инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които не са 

пряко свързани с постигането на по-високо равнище на енергийна 

ефективност.  

Посочената във Вашия въпрос инвестиция по своята същност не представлява 

мярка за енергийна ефективност и в тази връзка не би могло да се счита, че 

отговаря на изискванията за допустимост на разходите.  

8. Посочената от Вас инвестиция би се считала за допустима в случай, че 

външната услуга, която кандидатът иска да въведе с нея е част от 

икономическа дейност, която е сред допустимите за подпомагане по 

процедурата и фигурира като основна или допълнителна дейност в 

Удостоверението от НСИ относно кода на основната икономическа дейност на 

кандидата  (въз основа на данни за 2015 г.) и за която е налице информация за 

енергопотреблението за предходен три годишен период. За допълнителна 

информация относно начина на формиране на данните за енергопотреблението 

и за представяне на справката по т. 10 от одита може да се запознаете с 

отговори 1.1. и 1.2. на въпрос 49. 

9. Ако кандидатът разполага със система, която осъществява само мониторинг 

на енергопотреблението, за да може да я превърне в система за мониторинг и 

контрол на енергопотреблението и същата да се счита за допустима по 

процедурата следва да са спазени следните изисквания: 

- надградената система да е препоръчана като мярка в обследването; 

- разходите, свързани с нейното надграждане да са под формата на ДМА/ДНА 

като към тях може да има и разходи за материали, които са необходими за 

окомплектоването на придобитите по проекта инвестиции като работеща 

система, монтаж и/или въвеждане в експлоатация (същите не трябва да са 

ДМА); 
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- надградената система да обхваща минимум 60 % от енергопотреблението на 

обекта и да притежава всички необходими характеристики съгласно 

определението за автоматизирана система за мониторинг и контрол, дадено в 

Приложение Х. 

- заявените разходи за тази система да отговарят на всички останали 

изисквания и условия за допустимост по процедурата. 

В случай че надградената автоматизирана система за мониторинг и контрол на 

енергопотреблението отговаря на горепосочените изисквания кандидатът би 

могъл да получи допълнителен брой точки по раздел I, т. 3 oт критериите за 

Техническа и финансова оценка. 

Допълнително бихме искали да обърнем внимание, че при изготвянето на 

мярката в одита, свързана с надграждането на автоматизираната система за 

мониторинг на енергопотреблението в автоматизирана система за мониторинг 

и контрол, обхващаща минимум 60 % от енергопотреблението на обекта 

следва да се отчитат енергийните спестявания само от ефекта за надградената 

част.. 

За повече информация може да се запознаете и с разяснението на УО по 

въпрос 27, т. 4. 

10. Ако в посочения от Вас случай се придобива оборудване, което по своята 

същност представляват ДМА и за него е нужен монтаж, който влиза в цената 

на придобиване на актива съгласно Счетоводен стандарт 16, то това 

оборудване следва да бъде описано в раздел „разходи за машини, съоръжения 

и оборудване“ на бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) 

като разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в 

експлоатация следва да бъдат включени в общата стойност по придобиване на 

съответния актив, а не в отделен бюджетен ред. 

Ако в посочения случай се придобиват ДМА и за тях са необходими СМР, 

пряко свързани с и необходими за въвеждането им в експлоатация и същите не 

представляват монтаж по смисъла, посочен по-горе, то тези СМР следва да 
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бъдат описани в т.5.1.6. на одита и включени в описанието на дейността в 

допълнение към описанието за придобиването на съответния ДМА и за тези 

СМР следва да бъдат предвидени разходи в бюджета на проекта, раздел СМР, 

поле „СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на 

препоръчаните активи“. 

В случай че ще бъде извършена инвестиция, в резултат на която ще се стигне 

до подобряване на производствена сграда, производствено помещение или 

актив и при условие, че тази инвестиция ще бъде осчетоводена като 

увеличение на стойността на актива, към който се отнася посредством 

извършване на разходи, които водят до подобряване на бъдещи икономически 

изгоди (подобрения), то тази инвестиция следва да бъде отнесена в раздел 

„СМР, препоръчани в енергийния одит“ от бюджета на проекта.  

11. Условията за кандидатстване и енергийният одит не поставят изискване, 

касаещо възрастта на сградата, по отношение на която ще се извършват СМР. 

57.  21.02.2017. Здравейте, 

 

Категорията на предприятието следва да се преценява към края на 2015 г. или 

към края на 2016 г.? При първата хипотеза, ако 2016 г. е втора поредна година 

и така се променя категорията в тези по ЗМСП, означава ли, че на етап 

подписване на договор може да бъде издаден отказ? 

 

Подател: Яна Радилова   

Ел. поща: qnaradilova@gmail.com 

На етап кандидатстване кандидатът декларира своята категория във 

Формуляра за кандидатстване, т. 2 „Данни за кандидата“ от Формуляра за 

кандидатстване.  

Проверка по същество на декларираните от страна на кандидата 

обстоятелства, касаещи категорията на предприятието ще бъде извършвана на 

етап договаряне като посоченото ще бъде извършено въз основа на 

представени данни от кандидата за последната приключила финансова година. 

При определяне на категорията на предприятието следва да се вземат предвид 

всичките му отношения с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП, 

които са налице за последните две финансови години. Категорията на едно 

предприятие се определя на базата на последните две последователни 

финансови години, в които предприятието запазва своите параметри по член 3 

от Закона за малките и средните предприятия без промяна. В случай че 

предприятието надхвърли тези параметри две последователни финансови 

години, предприятието не попада в обхвата на категорията МСП и съответно е 
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голямо предприятие. 

 Ако в две последователни финансови години предприятието превиши или 

слезе под границите по чл. 3, това се отразява на неговия статус. 

На база посоченото, в случай че кандидат предвижда промяна на категорията, 

то същият следва да съобрази дали попада в допустимата за подпомагане 

категория на голямо предприятие.  Ако кандидат по настоящата процедура 

към момента на сключване на административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ се намира в категория малко или средно 

предприятие, на същият ще бъде издаден отказ за сключване на договор. 

58.  21.02.2017. Здравейте, 

 

 

Моля за следното разяснение свързано с текста, публикуван в Условията за 

кандидатстване относно Становище за енергиен одит: 

 

 

"Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде 

извършван от компетентни външни лица, които ще притежават нужните 

умения и квалификация, за да оценяват тяхното съответствие. Посоченото ще 

бъде извършвано в рамките на процеса на оценка на проектните предложения 

чрез изготвянето на Становище за енергиен одит съгласно Приложение В. 

Отрицателно становище по един или повече от критериите от раздел I на 

Становището води до директно отхвърляне на проектното предложение." 

 

 

 

Ще бъде ли дадена възможността за каквито и да било корекции по 

енергийният одит, след като вече е изпратен за оценяване? Дребни 

технически грешки (подобни на тези, за които се връщаха енергийни одити от 

АУЕР при схемата за МСП) ще водят ли до окончателно отхвърляне на 

проектното предложение? Ще бъде ли дадена възможност за обжалване на 

становището от страна на кандидата, в случай, че е получил отрицателно 

 

В Условията за кандидатстване изрично е посочено, че единствената 

нередовност, свързана с енергийния одит, която може да бъде отстранявана, е 

представянето на справката по т. 10 от Енергийния одит, в случай че същата 

липсва или не е изготвена съгласно указанията. В този случай оценителната 

комисия ще изиска единствено справката, но не и одита в неговата цялост. В 

случай, че енергийният одит не е приложен към проектното предложение, 

оценителната комисия няма да го изисква повторно и проектното предложение 

се отхвърля. 

Допълнително в рамките на процеса на оценка на проектните предложения е  

предвиден критерий за оценка на допустимостта на проекта, който изисква 

наличието на положително становище по точките от раздел I на експертното 

становище по доклада от енергиен одит (Приложение В). В случай на 

отрицателно становище по един или повече от критериите от раздел I на 

експертното становище, проектното предложение ще бъде отхвърлено на това 

основание.    

Процедурата по представяне на възражения от страна на кандидатите, 

включени в списъка на проектните предложения, които не се допускат до 

техническа и финансова оценка, е описана в т. 21.1. „Оценка на 

административното съответствие и допустимостта“ от Условията за 
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такова? 

 

 

Благодаря предварително! 

 

 

С уважение, 

 

Подател: Владимир Груев 

Ел. поща: gruev13@yahoo.de 

кандидатстване. Кандидатите, чиито проектни предложения са включени в 

списъка, могат да подадат писмени възражения пред  ръководителя на 

Управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването. Към 

възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част 

от първоначално представеното проектно предложение и/или не са допълнени 

по реда на т. 24 от Условията за кандидатстване. 

Съгласно посоченото в Критериите и методологията за оценка на проектни 

предложения (Приложение Й), в случай че бъде установена една или повече 

неточности по критериите по раздел II на Становището, посоченото води до 

отпадане на мярка(ерки)/съответно корекция в бюджета. 

В случай че бъдат извършени служебно корекции на бюджета, Оценителната 

комисия ще извършва допълнително преразглеждане на критериите, върху 

които коригираните данни в бюджета биха се отразили като полученият брой 

точки не следва да бъде по-голям от първоначално получените точки. 

59. 21.02.2017. Здравейте, 

 

Имам вече зададен въпрос дали е допустим разход поставянето на 

нагреватели и изолация върху тях около външни тръби на производствена 

инсталация.  

 

С настоящия си въпрос, Ви моля да ми отговорите ако е допустим този разход 

(т.е. не е проблем, че се монтират върху тръбите на съществуваща 

произв.инсталация, за да ги затоплят през зимата), то под кой режим е 

допустимо да бъде включен разходът в проекта - регионална помощ (при 

съответната изискуема обосновка) или де минимис или и двата? 

 

Благодаря предварително, 

 

Подател: Иванова 

Ел. поща: alexandraltd@abv.bg 

Моля, запознайте се с разяснението на УО по въпрос 56, т.6. 

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. 

Допълнително следва да имате предвид, че в случай че кандидат заяви 

инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна 

ефективност както по Елемент А, така и по Елемент Б, то следва да има 

предвид, че изпълнението на една и съща мярка може да бъде включено само в 

рамките на един компонент. Не е допустимо част от инвестициите, свързани с 

изпълнението на дадена енергийно ефективна мярка, да бъдат заявени по 

Елемент А, а друга част, по Елемент Б (с изключение на СМР, пряко свързани 

с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в 

обследването за енергийна ефективност, които могат да се отнасят до мярка, 
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която е заявена по елемент А). 

 


