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Дата на разясненията от УО: 04.05.2022г. 

104.  27.04.2022 г. Здравейте, 

Имам следния въпрос по настоящата процедура: 

Допустимо ли е изпълнението на дейности в сгради с предназначение 

съгласно т. 7 от Приложение № 2 към НАРЕДБА № 1 от 30.07.2003 г. за 

номенклатурата на видовете строежи? 

 

С уважение, 

По смисъла на Наредба № 1  от 30.07.2003 г. за номенклатурата на 

видовете строежи, т. 7 от Приложение № 2 към НАРЕДБА № 1 

посочва: „Видовете сгради за обществено обслужване в областта на 

търговията, общественото хранене, услугите и хазарта са: 

търговски центрове, базари и покрити пазари, универсални и 

специализирани магазини, складове за търговия, панаирни палати, 

сгради за битови услуги, сгради за граждански ритуали, сгради за 

обществено хранене, питейни заведения, клубове, барове, 

дискотеки, обществени бани и сауни, игрално казино, игрални зали, 

магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически 

изделия с прилежащите към тях складове (хранилища) и 

работилници за ремонт на оръжие.“. 

Процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез 

подобряване на енергийната ефективност“ предоставя фокусирана 

подкрепа за предприятия от сектор C „Преработваща 

промишленост” и осигурява подкрепа за реализиране на мерки за 

енергийно ефективно оборудване и технологии. В тази връзка, тези 

мерки адресират нуждите на промишлеността (съответно 

промишлените сгради), където наблюдаваме остра нужда именно 

от намаляване на енергоемкостта им. Енергийната ефективност в 

България е на ниско ниво именно заради енергоемки производства, 

като провеждането на тези мерки ще допринесе за общото 

намаляване на енергийната интензивност на промишлените 

сектори и за постигането на националните цели за намаляване на 

парниковите газове.  

Също така, допустимите кандидати по настоящата процедура 

следва да развиват своята основна икономическа дейност в сектор 

C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на 

икономическите дейности (КИД-2008) и да заявяват подкрепа само 

за основната си икономическа дейност. 
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С оглед изложеното в сгради с предназначение съгласно т. 7 от 

Приложение № 2 към НАРЕДБА № 1 от 30.07.2003 г. НЕ е 

допустимо изпълнението на дейности по настоящата процедура, 

освен случаите на сгради със смесено предназначение, което 

включва предназначение на „Производствена сграда“ по смисъла 

на Наредба № 1  от 30.07.2003 г., като единствено в този случай 

разходите са допустими в цялата сграда при спазване на всички 

приложими изисквания по настоящата процедура. 

105.  27.04.2022 г. Уважаеми госпожи и господа,  

 

Във връзка с обявената процедура имам следните въпроси. 

1. В отговор на запитване 3, посочвате Заложените технически параметри 

на актива в Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка на 

допустимите категории активи“ представляват минимални изисквания, 

като е допустимо придобиването на оборудване с по-добри показатели по 

време на изпълнението на административните договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ.  

 

1.1 Моля за разяснение какво се има предвид - допустимо ли е при 

изпълнение на проекта/ договора за БФП да се придобие термопомпа с 

мощност 26 kW, ако в Приложение 18.2, на етап кандидатстване сме 

предвидили и заложили за закупуван термопомпа с мощност 28 kW? 

Допустимо ли е, ако предвиждаме да закупим осветителни тела с мощност 

30 W, но при изпълнение на проекта се доставят тела с мощност 31 W? 

Често се случва обявените параметри на оборудването да не отговарят 

съвсем точно на техническата документация при доставката и/или 

конкретният модел да е променен /спрян от производство. Ще бъдат ли 

верифицирани разходите при тези хипотези? 

 

1.2 В контекста на енергийната ефективност какво означава „с по-добри 

показатели“ - по-ниска или по-висока мощност? 

 

1.1 и 1.2 Доколкото цитираният в запитването параметър по 

отношение на т. 6. „ТЕРМОПОМПИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И 

ОХЛАЖДАНЕ, ВКЛ. ЗА ЗАГРЯВАНЕ НА ВОДА ЗА БИТОВИ 

НУЖДИ“ от Списъка на допустимите категории активи 

(Приложение 18.1) касае топлинната мощност на актива, то при 

заложена топлинна мощност от 26 kW в Приложение 18.2 „Заявени 

активи съобразно Списъка на допустимите категории активи“, в 

рамките на етап изпълнение би било допустимо да се придобие 

термопомпа с топлинна мощност от 26 kW или по-голяма (вкл. 28 

kW). 

Аналогично по отношение на активите по т. 23. 

„ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ОСВЕТИТЕЛИ“ е допустимо при 

заложена мощност от 30 W в Приложение 18.2 „Заявени активи 

съобразно Списъка на допустимите категории активи“, в рамките 

на етап изпълнение да се придобие осветително тяло с мощност от 

30 W или по-голяма.  

Следва да имате предвид, че всички придобити активи трябва да 

отговарят на минималните технически критерии, заложени към 

всяка една от 24-те позиции по Списъка на допустимите категории 

активи (Приложение 18.1). От своя страна 24-те групи активи са 

установени въз основа на следните критерии: 

• Нови енергийно-ефективни системи и оборудване, налични на 

българския пазар; 
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2. Дружеството планира инсталиране на рекуператор с дебит 6000 m3/h. В 

Приложение 18.2 допустимият диапазон е посочен от 2000 до 4000 m3/h - 

допустима ли е такава инвестиция и как следва да бъде отразена в 

Приложение 18.2? 

 

3. В случай, че проектното предложение предвижда инвестиция в 5 

различни актива, но на етап изпълнение на проекта се закупят и инсталират 

само 4 от тях, какво става с проекта?  Ще бъдат ли верифицирани 

останалите разходи? Всяка една от инвестициите ще допринесе за 

постигане на целта на процедурата - подобряване на енергийната 

ефективност. 

 

4. В случай, че проектното предложение предвижда СМР дейности - 

полагане на топлоизолационна система за 270 000 лв. и закупуване и 

доставка на компресор за 30 000 лв. - следва ли да се проведе процедура по 

реда на ПМС 160/01.07.2016 г. за избор на изпълнители? 

 

5. Публикувани ли са коментарите от общественото обсъждане на 

Условията по процедурата и къде може да се запознаем с тях? 

 

С уважение, 

• Нови енергийно-ефективни системи и оборудване, основаващи се 

на НДНТ (най-добрите налични технологии); 

• Експлоатационните характеристики, отговарящи на 

националните стандарти и регламенти; 

• Съответствие с европейските и / или българските стандарти (напр. 

DIN, ISO, CE марка за съответствие и др.). 

Не на последно място, следва да имате предвид, че мощността не е 

показател за енергийна ефективност, а е параметър за оразмеряване 

на инвестицията. 

2. 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. 

В описаната в запитването  хипотеза е допустимо да се закупят 2 

бр. активи по т. 10. „РЕКУПЕРАТИВНИ БЛОКОВЕ ЗА 

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И ОХЛАЖДАНЕ“ от Списъка на 

допустимите категории активи (Приложение 18.1),  с максимален 

дебит от по 3000 m3/h на всеки или друга комбинация в рамките на 

допустимите диапазони.3. Изпълнението на договорите за 

предоставяне на БФП трябва да се осъществява в съответствие със 

заложените дейности по проекта и в рамките на плана за тяхното 

реализиране, съгласно сключените договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. Ако част от дейностите не са 

извършени, извършени са частично, или планираните резултати са 

постигнати частично, УО има право да не признае или да признае 

само част от извършените разходи по време на изпълнението на 
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договора за предоставяне за безвъзмездна финансова помощ. 

Направените разходи ще бъдат одобрени само при съответствието 

им с изпълнените дейности и постигнатите индикатори по договора 

за безвъзмездна финансова помощ и представянето на всички 

отчетни документи. 

Следва да имате предвид, че намаляване броя на активите 

представлява промяна на административния договор. Изменение на 

административния договор за безвъзмездна финансова помощ се 

извършва чрез сключване на Анекс (допълнително споразумение) 

съгласно чл. 39 от ЗУСЕСИФ или изрично разрешение от страна на 

УО по реда на чл. 8.6 от Общи условия към финансираните по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 административни договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. Бенефициентът няма право да приложи 

изменението преди да бъде одобрено от Управляващия орган. 

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

№62, т.1 

5. Коментарите от общественото обсъждане на Условията по 

процедурата ще бъдат публикувани на интернет страницата на УО 

на ОПИК. 

106.  27.04.2022 г. По отношение на Условията за изпълнение, моля да разясните случаите 

описани в раздел Техническо изпълнение на проектите, т.1 и т.2 -  сумата 

от 273 812  лв. без ДДС се отнася за един актив или за цялата стойност на 

прокета? 

Стойностният праг от 273 812  лв. без ДДС се отнася за всяка 

процедура за избор на изпълнител независимо от предмета. При 

подготовка на проектните предложения следва да съобразите 

необходимостта от прилагане на процедура/и за избор на 

изпълнител/и, като определите предмета на поръчката/и. Предмета 

на поръчката следва да включва доставката на всички стоки или 

изпълнението на всички услуги, които са функционално свързани 

помежду си. 

Следва да имате предвид, че по настоящата процедура 

бенефициентите са длъжни да извършват избор на изпълнител чрез 

публична покана по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г., 

единствено в случаите, когато прогнозната стойност на поръчката 
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за избор на изпълнител  независимо от предмета, в т.ч. 

съфинансирането от страна на бенефициентa, без  данък върху 

добавената стойност е равна или по-висока от 273 812 лв. 

В допълнение, моля, запознайте се със становище на УО на ОПИК 

по Въпрос №62, т.1 

107.  27.04.2022 г. Във връзка с обявените референтни стойности на активите, предвидени по 

настоящата процедура, в Условията за кандидатстване е описана 

единствено хипотезата, в която цената на посочените от кандидата активи 

надвишава референтните стойности, определени в Приложение 18.1 и 18.2, 

като Оценителната комисия намалява служебно разхода до размера на 

допустимите референтни стойности плюс евентуалното увеличение с до 

15%. 

Въпросът ни е следният: При проведено от нас пазарно проучване се 

установи, че можем да закупим вид актив, посочен в Списъка на активите 

по процедурата, на по-ниска цена от референтната такава, каквато е 

посочена в Приложение 18.1 и 18.2.  

Допустимо ли е в колона 14 от Таблицата за заявени активи (Приложение 

18.2) да посочим за конкретен актив по-ниска стойност от референтната, 

съответно по-голямо количество от актива като крайната стойност на 

разхода за конкретния актив ще бъде в границите на референтните 

стойности за вида на този актив? 

За яснота на въпроса даваме следния конкретен пример:  

За актива „Топлоизолационна плоча от ЕPS“ е посочена референтна 

стойност 150 лв./кв. м. Ако посочим примерно количеството 100 кв. м. 

„Топлоизолационна плоча от XPS“, то крайната стойност на разхода за 

този вид актив е 15 000 лв. Ако при проведено пазарно проучване 

предложената по оферта цена за „Топлоизолационна плоча от ЕPS“ е 100 

лв./кв.м. допустимо ли е да покрием 150 кв.м при цена 100 лв./кв.м като 

крайната стойност на актива от този вид отново ще се запази в рамките на 

15 000 лв., следователно ще бъде постигнати в пълен обем принципите за 

добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност 

на вложените средства? 

При попълването на Колона 14 от Приложение 18.2 „Заявени 

активи съобразно Списъка на допустимите категории активи“ 

кандидатите могат по своя преценка да заложат и по-ниска цена от 

автоматично изчислената в Колона 13. 

Обръщаме внимание, че в посоченият пример е налице промяна на 

административния договор и/или приложения към него. В този 

случай ще трябва да се приложи процедура по изменение на 

договора. Изменение на административния договор за 

безвъзмездна финансова помощ се извършва чрез сключване на 

Анекс (допълнително споразумение) към административния 

договор съгласно чл. 39 от ЗУСЕСИФ или изрично разрешение от 

страна на УО по реда на чл. 8.6 от Общи условия към 

финансираните по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 административни договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Изменението на 

административния договор не може да нарушава конкурентните 

условия, съществуващи към момента на сключване на 

административния договор и равното третиране на 

бенефициентите. Бенефициентът няма право да приложи 

изменението преди да бъде одобрено от Управляващия орган. 
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108.  27.04.2022 г. Може ли за малко разяснения по попълване на Приложение 18.2. Ако 

бенефициент е решил да придобие активи „Енергийно ефективни 

изолационни системи  в сгради“, „Топлоизолационни системи от сандвич 

панели за покриви“, „Сандвич панели“, каква е логиката за изписване на 

количествата в колони 9 и 12? В колона 9 се изписва квадратурата на 

единия сандвич панел или….? И след това в колона 12 – броят на сандвич 

панелите, които ще са необходими? Същото се отнася и за "Прозрачни 

ограждащи конструкции прозорци и врати" В колона 9 се изписва 

квадратурата на единия прозорец/врата или….? И след това в колона 12 – 

броят на прозорците/вратите, които ще са необходими? 

 Моля за разяснение. Благодаря. 

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

№ 51, т.1; Въпрос № 84, Въпрос № 97  и Въпрос № 98, т.3. 

109.  27.04.2022 г. Здравейте, 

Моля за уточнение: 

1.В случай че кандидатът реши да пристъпи към изпълнение на дейностите 

по проекта, свързани с изпълнение на СМР, след подаване на проектното 

предложение и след сключване на административния договор за 

безвъзмездна помощ, следва ли да бъдат представени актуални цветни 

снимки (общ и близък план) на сградата и помещението/ята, където е 

предвидено да се извършват СМР, от които ясно да се вижда датата на 

заснемането??? 

Снимките трябва да бъдат приложени в финалния отчет??? 

Става въпрос за две големи производствени халета на които ще се сменят 

вратите и прозорците! Колко и какви снимки ще са необходими?? 

2.При две населени места за изпълнение на дейностите, би трябвало да се 

приложат към Формулра за кандидатстване две приложения 18.2.??? 

 

Благодаря! 

1. В случай че кандидат 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 (при сключване 

на такъв), следва да бъдат представени актуални цветни снимки 

(общ и близък план) на сградата и помещението/ята, където е 

предвидено да се извършват СМР, от които ясно да се вижда датата  

на заснемането. Снимките трябва да бъдат изпратени чрез модул 

„Комуникация с УО“ в ИСУН 2020. 

В случай че кандидатът реши да пристъпи към изпълнение на 

дейностите по проекта, свързани с изпълнение на СМР, след 

сключване на административния договор за безвъзмездна помощ 

снимките ще бъдат обект на проверка в рамките на разглеждането 

на документи, прилагани към финално искане за плащане, 

потвърждаващи изпълнението на дейностите по проекта. 

Няма ограничение за броя на снимките, но те трябва да са 

достатъчно, както като количество, така и като качество, за да може 

да се придобие увереност, че заложените по проекта дейности, 

отговарят на действително извършените работи. Такива снимки 

следва да има представени за всеки отделен вид СМР (в случай на 
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повече от едно). Следва да е налице и описание на 

местоположението на обекта, където ще бъдат извършени СМР. 

Датата на снимките трябва да е след датата на подаване на 

проектното предложение. 

В допълнение, моля, запознайте се със становището на УО на 

ОПИК по Въпрос № 14, т.2 и Въпрос №24. 

 

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

№ 1. 

110.  27.04.2022 г. Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване 

на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, бихме искали да 

Ви зададем следнити въпроси: 

 

1. Съгласно приложение 18.1 Списък на допустимите категории активи, 

точка 22. Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради “При 

изпълнение на топлинно изолиране следва да се използват сертифицирани 

„комбинирани топлоизолационни системи“, включващи минимум 

топлоизолационна плоча,  лепило/шпакловка, мазилка (крайно покритие) 

и армираща мрежа и/или сандвич панели с топлоизолация“. 

При топлоизолиране на външни стени с топлоизолационна плоча от EPS 

или XPS, комбинираните топлоизолационни системи включват всички 

описани елементи -  топлоизолационна плоча,  лепило/шпакловка, мазилка 

(крайно покритие) и армираща мрежа. При топлоизолиране на покриви, 

крайното покритие (мазилка) не е приложимо, тъй като обикновено 

комбинираните топлоизолационни системи за покриви са с покритие от 

битум и посипка.  

 

Моля за информация допустимо ли е топлоизолиране на покриви със 

сертифицирани комбинирани топлоизолационни системи, включващи 

минимум топлоизолационна плоча,  лепило/шпакловка и армираща мрежа, 

но без крайно покритие мазилка  - при условие, че отговарят на всички 

1. В Списъка на допустимите категории активи (Приложение 18.1) 

е записано „Топлинна изолация може да се постигне със следните 

материали, но не се ограничава само с тях. Други материали са 

допустими, в случай че отговарят на заложените критерии“. 

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.“ 

В допълнение, завършената ограждаща конструкция, с включена 

топлоизолационна система, трябва да  отговаря на критериите от 

Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради 

(редакция от 15.07.2015 г.) 

 

2. Посочените минимални дебелини са цялата топлоизолационна 

система. В допълнение, завършената ограждаща конструкция, с 

включена топлоизолационна система, трябва да  отговаря на 

критериите от Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на 

сгради (редакция от 15.07.2015 г.). 
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други минимални технически критерии към топлоизолационната система 

и нейните компоненти съгласно Приложение 18.1? 

 

2. Съгласно приложение 18.1 Списък на допустимите категории активи, 

точка 22. Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради 

„Минималните дебелини на топлоизолационната система за 

топлоизолиране на външни стени, подове към външен въздух и покриви  са 

≥ 100 мм;“. 

 

Моля за информация дали стойността от ≥ 100 мм се отнася за цялата 

топлоизолационна система, включваща минимум топлоизолационна 

плоча,  лепило/шпакловка, мазилка (крайно покритие) и армираща мрежа 

и/или сандвич панели с топлоизолация“ или само за топлоизолационната 

плоча? 

 

При топлоизолиране на външни стени с топлоизолационна плоча от EPS, 

задължително условие ли е EPS плочата да е ≥ 100 мм или ще се търси 

обща дебелина на топлоизолационната системата, включваща и описаните 

елементи ≥ 100 мм? 

 

Благодаря, предварително! 

111.  28.04.2022 г. В приложение 18.2 цената на софтуерна платформа (част от списъка с 

активи под номер 24) се формира като единична стойност 4000  лв./точка 

(колона 8).  

Допустимо ли е в едно проекно предложение, отнасящо се до въвеждането 

на енергийни мерки в една сграда, да се заложат повече  софтуерни 

платформи, които да разлеждат различи групи кръгове. Пример 4*4000= 

16000лв за софтуерна платформа? 

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

№ 55, т.2 и т.3. 

112.  28.04.2022 г. Здравейте, 

 

Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-

6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната 

ефективност“ имам следните въпроси : 

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“.  
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1. При попълване на приложение 18.2_Заявени активи , след избор на 

актив, спецификация и диапазон, в колона 9 се попълва конкретна стойност 

от избрания диапазон, на базата на който се изчислява бюджет за 

съответния актив. В случай, че избраното решение при изпълнение на 

проекта отговаря на минималните изисквания и попада в избрания при 

кандидатстването диапазон, но се различава от посочената конкретна 

стойност, как се отразява това на бюджета ? Пример : заявен е актив по т.6, 

термопомпа, спецификация въздух-вода, диапазон 10-50 и стойност в кол.9 

25 kW, на базата на който е изчислен бюджет от 15 000 лв. При изпълнение 

на проекта е избрана машина, която отговаря на техническите изисквания, 

но е с мощност : 1. 20 kW, или 2. 30 kW 

2. Ако в приложение 18.2_Заявени активи са попълнени няколко реда с 

различни активи, проектното предложение е одобрено след време и е 

сключен договор, възможно ли е бенефициентът да се откаже от 

закупуване и инсталиране на една позиция, но да изпълни останалите ? 

 

Предварително благодаря! 

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. 

За повече подробности, моля, запознайте се със становището на УО 

на ОПИК по Въпрос № 3, Въпрос № 105, т.1.1 и 1.2. 

 

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

№ 105, т.3. 

113.  28.04.2022 г. Уважаеми Дами и Господа,  

във връзка с ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“, 

моля за отговор на следните въпроси: 

I. Въпрос по отношение на Приложение № 1. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ - РАЗДЕЛ 4.БДАННИ ЗА 

ПОЛУЧЕНА МИНИМАЛНА ПОМОЩ 

1.1. Преприятието ни е ЕООД, притежава 100 % от друго ЕООД и 75 % от 

ООД, които попадат в определението „едно и също предприятие“и ще 

бъдат вписани в таблица раздел I. Определение за „едно и също 

предприятие“. Едноличен собственик на Предприятието ни 100 % е 

чуждестранно дружество от ЕС, тоест чуждестранното дружество също 

попада в определението „едно и също предприятие“ и то ще бъде вписано. 

1.1 Както е посочено и в Условията за кандидатстване  

максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се 

кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от 

кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 

000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в 

случай на едно и също предприятие1, което осъществява 

автомобилни товарни превози за чужда сметка за период от три 

бюджетни години (две предходни плюс текущата година). 

За целите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията „едно и 

също предприятие“ означава всички предприятия, които 

поддържат помежду си поне един вид от следните 

взаимоотношения: 

                                                           
1 По смисъла на чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията. 
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Другите предприятия, които са собственост на чуждестранното дружество 

……….. (регистрирани на територията на България и нерегистрирани в 

България) пападат ли в тази категория? Трябва ли да ги впиша в таблица 

от раздел  I. Определение за „едно и също предприятие“? 

 

II.Въпрос по отношение наПриложение 18.2, работен лист „Заявени активи 

съобразно Списъка на допустимите категории активи“ 

 

1.2 След избиране на актив от падащото меню в колона 1 

Термопомпи_за_отопление_и_охлаждане_вкл_за_загряване_на_вода_за_

битови_нужди, вода-вода, с топлинна мощност 61÷100, в колонка 9 

отбелязваме диапазона, на който работи съответния актив. В случая на нас 

ни е необходима термопомпа с топлина мощност 100kW и избираме 100 

като положително число. Числото, което формира цената в нашия случай 

е мощността на която работи съответния актив? 

2.2 В случай че за въвеждането в експлоатация на активите по т. 1 са 

необходими допълнителни разходи за спомагателни материали за 

окомплектовка на инвестицията като работеща система и/или монтаж, то 

същите са допустими за финансиране, като те са предвидени в общата 

стойност на съответните активи, детайлно описани в Приложение 18.2 

„Заявени активи съобразно Списъка на допустимите категории активи“, и 

в тази връзка  не следва да се посочват отделно. 

Общата стойност в колона 11, може да завишим с 15 % в колона 12, за да 

включим доставка и монтаж. Колона 12 е крайната цена, нямаме 

възможност да  включим като отделно перо към съответната таблица 

доставка и монтаж?Как да постъпим в този случай? 

Предварително ви благодаря! 

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на 

акционерите или съдружниците в друго предприятие; 

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява 

мнозинството от членовете на административния, управителния 

или надзорния орган на друго предприятие; 

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо 

влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен 

с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или 

учредителен акт; 

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго 

предприятие, контролира самостоятелно, по силата на 

споразумение с останалите акционери или съдружници в това 

предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или 

съдружниците в това предприятие. 

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията по букви а) 

- г), посредством едно или няколко други предприятия, също се 

разглеждат като едно и също предприятие. 

Предвид изложеното, размерът на получените минимални помощи 

се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и 

получената минимална помощ на територията на Република 

България от: 
• предприятието-кандидат; 

• предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и 

също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) 

№ 1407/2013; 

• всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити 

от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ 

с предприятието кандидат съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) 

№ 1407/2013; 

• предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с 

предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de 

minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, 

пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013. 
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При попълването на РАЗДЕЛ 4.Б „ДАННИ ЗА ПОЛУЧЕНА 

МИНИМАЛНА ПОМОЩ“ от Декларация при кандидатстване 

(Приложение 1) следва да се включи информация за всички 

дружества, които попадат в обхвата на „едно и също предприятие“ 

към датата на деклариране, независимо дали са регистрирани на 

територията на Р. България или извън нея, както и да се посочат 

данни относно получената минимална помощ на територията на 

Република България от всяко от тях“. 

 

2.1.Както коректно посочвате в запитването при залагане на актив 

по т.6 „ТЕРМОПОМПИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ, ВКЛ. 

ЗА ЗАГРЯВАНЕ НА ВОДА ЗА БИТОВИ НУЖДИ“  от Списъка на 

допустимите категории активи (Приложение 18.1), определящ 

едичната цена параметър е топлинната мощност (в kW). Прилагаме 

скрйншот с попълнени данни в Приложение 18.2 „Заявени активи 

съобразно Списъка на допустимите категории активи“ съобразно 

информацията в запитването: 

 

 
Следва да имате предвид, че в Колона 11 е зададена цената за 

единица от избрания актив (при съответни технически параметри), 

а в Колона 12 следва да се заложи количеството от избрания актив 

(брой). Автоматично изчислената цена в Колона 13 (цена за 

единица х количеството от избрания актив) може да бъде завишена 

с до 15%, като крайната заложена от кандидата цена за актива се 

записва в Колона 14.  

Крайната цена за актива, посочена от кандидата в Колона 14, може 

да съответства на референтната цена, да бъде по-ниска от нея или 

да бъде завишена с до 15%, като при всички случаи следва да 
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включва и разходите за спомагателни материали за окомплектовка 

на инвестицията като работеща система и/или монтаж, в случай че 

са необходими за въвеждането в експлоатация на активите. 

 

2.2 Следва да имате предвид, че посочените допълнителните 

разходи за спомагателни материали за окомплектовка на 

инвестицията като работеща система и/или монтаж следва да са 

пряко свързани със съответния актив до минимално необходимото 

ниво за въвеждането на съответните активи в експлоатация, а не 

самите те да представляват отделен дълготраен актив. 

Горепосочените разходи са калкулирани в заложените цени на 

допустимите активи в Приложение 18.2 и не могат да се залагат на 

отделен ред. 

114.  28.04.2022 г. Уважаеми госпожи и господа,  

 

В част от дадените разяснения е посочено, че ' В рамките на допустимите 

разходи ще бъдат финансирани единствено разходи, представляващи 

дълготрайни активи съгласно стойностния праг на същественост, 

определен в чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 1, буква г) от ЗКПО.... На практика, 

когато се предвижда СМР, то същите са допустими за финансиране, като 

те са заприходени като дълготрайни активи, поради което по процедурата 

са допустими като дейности единствено доставки на тези активи (вкл. 

СМР, монтаж,окомплектовка и др.)'.  

Моля за разяснение правилно ли тълкувам, че условието е всяка 

инвестиция по проекта да се заведе, като отделен актив?  

Примерно при планирана смяна на дограма или полагане на изолация - те 

се завежда, като отделни ДМА, а не следва да водят до увеличение на 

стойността на сградата?  

 

В тази връзка, ако планираме подмяна на няколко осветителни тела на 

обща стойност 480 лв. без ДДС, те също ли трябва да са заведени като  

ДМА и допустим разход ли са по проекта?  

 

В рамките на 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 ще бъдат финансирани единствено 

разходи, представляващи дълготрайни активи съгласно 

стойностния праг на същественост, определен в чл. 50, ал. 1 и чл. 

51, ал. 1, т. 1, буква г) от ЗКПО.  

Обстоятелството ще се проверява на етап изпълнение. 

Горепосоченото не означава, че всеки един отделен подразход 

(например, врата, прозорец, осветително тяло и т.н.) следва да се 

завежда като отделен дълготраен актив. Например, допустимо е 

всички подразходи, попадащи в рамките на т.22 „ЕНЕРГИЙНО-

ЕФЕКТИВНИ ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В СГРАДИ“ да бъдат 

заведени като един дълготраен актив, както и всички осветителни 

тела, попадащи в рамките на т. 23. „ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ 

ОСВЕТИТЕЛИ“ да бъдат заведени като един дълготраен актив 

(напр., система за енергоспестяващо осветление). Горепосоченото 

е допустимо, в случай че са спазени всички приложими изисквания 
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С уважение по процедурата (вкл. стойностния праг на същественост, определен 

в чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 1, буква г) от ЗКПО). 

115.  28.04.2022 г. След подаване на проектното предложение. кандидатът може да започне 

изпълнение на дейностите по проекта. 

В тази връзка за кои дейности се изискват снимки. 

Съгласно насоките за кандидатстване В случай че 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 (при 

сключване на такъв), следва да бъдат представени актуални цветни снимки 

(общ и близък план) на сградата и помещението/ята, където е предвидено 

да се извършват СМР, от които ясно да се вижда датата на заснемането. 

Под СМР имате предвид Енергийно-ефективни изолационни системи в 

сгради са необходими снимки? 

Това отнася ли се за: Енергоспестяващи осветители; Чилъри; Термопомпи 

и други машини, съоръжения, оборудване, системи, представляващи 

дълготрайни активи, включени в Списъка на допустимите категории 

активи (Приложение 18.1). 

Моля да посочите за кои от тях е необходим снимков материал, ако 

кандидатъ реши да  пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта, 

след подаване на проектното предложение. 

Снимки се изискват само за изпълнение на дейностите по проекта, 

свързани със СМР. Пример за това са предвидените мерки по 

позиция 22 от Списъка на допустимите категории активи 

(Приложение 18.1). 

Следва да имате предвид, че УО на ОПИК ще извършва, по всяко 

време на изпълнение на проекта и след това в периода на 

устойчивост: документални проверки, както и проверки на място, 

включително и относно обстоятелствата дали съответният актив е 

доставен, инсталиран, тестван, пуснат в експлоатация и се използва 

за пълното и точно изпълнение на проекта (подобряване на 

енергийната ефективност на предприятието) и отговаря на 

техническите спецификации. 

 

116.  28.04.2022 г. Здравейте, 

Във връзка с отговор на въпрос 41, моля да потвърдите, че ограничението 

за инвестиции в сгради, които не са въведени в експлоатация, касае 

единствено дейности, свързани с изпълнение на СМР. В случай, че даден 

кандидат планира реализирането на инвестиция, която не е свързана със 

СМР (например придобиване енергоспестяващи осветители и охладители 

за въздух), то допустимо ли е изпълнението на подобни мерки в рамките 

на производствено помещение, за което няма издаден Акт 16 към датата на 

кандидатстването? 

 

Благодаря предварително! 

Както е посочено и в Условията за кандидатстване и в разясненията 

по Въпрос №41, за да са допустими по настоящата процедура 

дейностите, свързани с изпълнение на СМР, съответната сграда 

трябва да е в експлоатация към момента на стартирането на тези 

дейности, а не към момента на кандидатстването. Горепосоченото 

ограничение се отнася до дейностите, свързани с изпълнение на 

СМР. 

Следва да имате предвид обаче, че съществува изрична законова 

забрана строежи или части от тях да се използват не по 

предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане 

в експлоатация (чл. 178, ал. 4 от ЗУТ). В тази връзка, всеки 

бенефициент  следва да спазва националното законодателство по 
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отношение статута на сградата и нейната промишлена 

експлоатация, включително Закона за устройство на територията 

(ЗУТ). 

Допустимите по проекта разходи следва да са извършени 

законосъобразно и не трябва да противоречат на правилата, 

описани в Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент 

и Съвета, Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент 

и Съвета, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 

декември 2013 г., както и всички други законови и подзаконови 

нормативни актове от приложимото право на Европейския съюз, 

българското законодателство и Условията за кандидатстване. 

По отношение на придобитите по проекта активи, също така, ще 

бъде проверявано дали те са доставени, инсталирани, тествани, 

пуснати в експлоатация, да отговарят на техническите 

спецификации и дали се използват на определеното място за 

пълното и точно изпълнение на целите на проекта (подобряване на 

енергийната ефективност на предприятието), съгласно 

административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. 

 

 

 


