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Дата на разясненията от УО: 20.06.2016 г.
47.

6.06.2016 г.

Здравейте,
Моля да извините повторното задаване на въпроса, като моля да уточните
текстът Важно от стр. 64 на Условията за кандидатстване:
1. Допустимо ли е две свързани юридически лица - средни предприятия, с
различни, допустими по процедурата основни кодове по КИД-2008 (съгласно
данните за 2015 г.) да кандидатстват с два отделни проекта, всеки за
максимално допустимата стойност на финансиране?
2. Моля също така да отговорите и на следния допълнителен въпрос,
уточняващ посоченото на стр. 64 определение за сходна дейност - ако тези
две пряко свързани юридически лица изпълняват и други дейности, отчетени
с допълващи кодове по КИД-2008, които се припокриват по следните
възможни начини:
а) Х е кандидат с основен КИД-2008, който се припокрива (попадаща в същия
клас и има същия четирицифрен код) с допълващия код по КИД-2008 на Y
б) Х е кандидат с допълващ код по КИД-2008, който се припокрива с
допълващия код по КИД-2008 на Y.
, то ще бъдат ли счетени проектните предложения на двата кандидата за
допустими в посочените варианти?

1.

2.

Посоченото от Вас е допустимо, при спазване на всички условия за
допустимост съгласно Условията за кандидатстване. При деклариране
на данните на свързаните предприятияна етап кандидатстване,
кандидатите следва да имат предвид, че на етап договаряне се извършва
проверка на тези данни и, в случай на установяване на невярно
декларирана категория поради некоректни данни на свързаните
предприятия, на кандидата, одобрен за финансиране, ще му бъде
издаден отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Съгласно 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 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
дейност, попадаща в същия клас (четирицифрен код) съгласно
Класификация на икономическите дейности - КИД-2008 (Приложение
У).“

Благодаря предварително,

48.

6.06.2016 г.

Подател: Веселина Купенова
Ел. поща: v.kupenova@ogra.bg
Здравейте,
1) Моля да посочите кога се очаква провеждането на информационни дни по
процедурата предвид посочения срок за представяне на образците на
енергиен одит за разглеждане от АУЕР не по-късно от 10 август 2016 г.

1.

Информационните дни по процедура BG16RFOP002-3.001“Енергийна
ефективност за МСП“ ще се проведат в периода 13.06-27.06.2016 г.
Пълната информация за точните дни и часове в отделните градове е
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2) Моля също така да уточните на тези информационни дни ще има ли
представители на АУЕР и кой би могъл да направи пояснения по определяне
допустимостта на видовете активи и съответно разходи спрямо двата
посочени режима - режим регионална инвестиционна помощ и по режим
„инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната
ефективност“ - представителите на АУЕР или на УО?

2.

3) Също така, моля да уточните с конкретни примери как ще се определя дали
един
разход
е
или
не
е
"физически
разграничима
единица/елемент/компонент/съставна част, която да е пряко свързана с
повишаване на енергийната ефективност" (стр. 34 от Условията за
кандидатстване)?
4) В тази връзка моля да уточните и текст от същата страница - "когато
разходите за инвестиции в енергийна ефективност могат да бъдат
разграничени в общите инвестиционни разходи като отделна инвестиция" същото значение ли на разграничаване има или друго? Посочените текстове
не дават яснота как точно се определя разграничението и дали не става дума
за две различни по вид "разграничения", моля за уточнения и примери.
Благодаря предварително за отделеното време,
С пожелание за хубава седмица,
Изпълнителен директор
Подател: Веселина Купенова
Ел. поща: v.kupenova@ogra.bg

3.

публикувана на интернет страницата на ОПИК.
На информационните дни ще присъстват както представители на УО на
ОПИК, така и представители на АУЕР и ще дават разяснения по
поставените от заинтересованите лица въпроси.
Посоченото разграничение се извършва от страна на енергийния
одитор в рамките на т.3.1.2.2. на енергийния одит, където той следва да
даде описание на компонента, елемента, съставната част или друга
физически разграничима единица, която е пряко свързана с повишаване
на енергийната ефективност.
Цитирания от Вас текст от Условията за кандидатстване касае
извършването на инвестиция по чл. 38, пар. 3, а) от Регламент на
Комисията (ЕС) № 651/2014 и се отнася до случаите, когато е налице
възможност за разграничаване на разходите за инвестиции в енергийна
ефективност. Пояснението, дадено за това, кога разходите за енергийна
ефективност се считат за разграничими е именно във връзка с
инвестиция по чл. 38, пар. 3, а) от Регламент на Комисията (ЕС) №
651/2014.
Пример за инвестиция, която кандидатът планира да придобие във
връзка с изпълнението на мярка, която ще бъде извършена при
условията на режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване
на енергийна ефективност“ съгласно чл. 38, пар. 3, а) от Регламент на
Комисията (ЕС) № 651/2014: придобиване на котел с горелка. Котелът
по своята същност не е пряко свързан с постигане на по-високо
равнище на енергийна ефективност, докато горелката на котела
представлява физическа разграничима единица в рамките на котела и
има пряко отношение към постигането на по-високо равнище на
енергийна ефективност. В тази връзка в енергийния одит в т.3.1.2.2.
следва да е потвърдено от енергийния одитор, че горелката е пряко
свързана с постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност
и разходите за нея следва да могат да бъдат отграничени в общите
инвестиционни разходи по продобиване на котела. За целта в офертата
за котела разходите за горелка следва да са отграничени в общите
разходи като на етап придобиване на актива трябва да може да бъде
издадена фактура, в която разходите за горелка също да са
отграничени.
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49.

07.06.2016

Здравейте,
При попълване на бюджета във формуляра за кандидатстване и избран режим
по елемент А, разходите за СМР на производствени сгради към кое перо
трябва да бъдат отнесени - „Разходи за СМР на производствени сгради при
приложим режим „Регионална инвестиционна помощ”, „Разходи за СМР за
производствени сгради при приложим режим „de minimis”” или „Разходи за
СМР на производствени сгради при приложим режим „инвестиционни
помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност”(чл. 38, т. 3а/ т.
3b)”?
Благодаря предварително.
Подател: Неделчо Георгиев
Ел. поща: nedelcho_georgiev@dir.bg

50.

07.06.2016

Здравейте,
Съгласно т.1.2.3. от Образеца на енергиен одит, предприятието следва да
избере една година за представителна. Данните за нея се потвърждават чрез
справка по видове ресурси по счетоводни данни, подписана и подпечатана от
кандидата на хартия и включена сканирана в т. 8 на доклада от енергийния
одит. В тази връзка имам следния въпрос:

Разяснения от УО

По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите сами избират ЕДИН измежду
приложимите режими на държавна/минимална помощ съобразно
спецификата на проекта и предвижданите допустими дейности.
Дейностите по настоящия Елемент могат да бъда изпълнявани по преценка
на кандидата :
- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или
- при условията и праговете за инвестиционни помощи за мерки за
повишаване на енергийната ефективност или
- при условията и праговете за минимална помощ.
Дейностите във връзка с извършване на СМР на производствени сгради са
допустими и по трите вида държавна/минимална помощ.
За да прецените правилно към кое перо от бюджета на раздел СМР да
отнесете разходите за СМР на производствени сгради, трябва да се
запознаете с условията и ограниченията по отношение на всеки от
приложимите режими на държавна/минимална помощ, които са
представени в Условията за кандидатстване и с оглед на спецификите и
обхвата на желаните за извършване от Вас СМР, да прецените кой от трите
режима на помощ е най-подходящ.
Когато кандидатът не е извършвал дейност през част от тригодишния
период и за да може коректно да бъдат направени изчисленията, които се
базират на информацията за енергийното потребление, представена в т.
1.2.3. от Енергийния одит, кандидатът следва задължително да предостави
данни за потреблението на енергия за минимум една пълна календарна
година.

Предприятие, което има нулево енергийно потребление за една или две от
трите представителни години (например: за 2013 г. и 2014 г. енергийното
потребление на предприятието е 0, а за 2015 има отчетено такова), допустимо
ли е за кандидатстване по процедурата и енергийният одит ще получи ли
становище за съответствие от АУЕР, или е задължително да бъдат
представени данни за енергийното потребление за три години назад - 2013 г.,
2014 г. и 2015 г.?
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Благодаря предварително!
Поздрави,
Подател: Христо Янков
Ел. поща: h_yankov@abv.bg
51.

07.06.2016
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с публикуваната процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна
ефективност за малките и средни предприятия“, имаме следните въпроси:
Фирма А извършва основна и допълнителна икономически дейности съгласно
КИД – 2008 в допустими по процедурата сектори.
Основната икономическа дейност е стартирана през 2008г.
Допълнителната икономическа дейност (производство) е стартирана в края на
2015 г.. Първите приходи (продажби) от реализация на продукти и услуги от
допълнителната икономическа дейност са реализирани през 2016 г., в
резултат на което не са отразени в годишните финансови отчети за 2015.
Избраният от кандидата режим държавна помощ е регионална инвестиционна
помощ.
Планираме осъществяването на първоначални инвестиции в материални и
нематериални активи, свързани с „разширяване на капацитета на
съществуващ стопански обект“.
С оглед на гореописаното имаме следните въпроси:
1. Ще се счита ли продукт чиито продажби са осъществени през 2016г.,
съответно не са отразени в годишните финансови отчети за 2015 г. за
съществуващ продукт(вече произвеждан продукт)?
2. Допустим ли е проект в режим на регионална инвестиционна помощ
за разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект по
отношение на продукт чиито продажби са осъществени през 2016г.,
съответно не са отразени в годишните финансови отчети за 2015 г.?
3. Как следва да бъде отбелязано в ИСУН код на проекта, ако проектът

1. Условията за кандидатстване не поставят изискване инвестициите,
които ще бъдат извършвани по проекта да се отнасят единствено и само
до съществуващ продукт. Подобно ограничение е налице единствено в
хипотезата на регионална инвестиционна помощ, когато кандидатът ще
осъществява разширяване на капацитета на съществуващ стопански
обект. Във връзка с тази хипотеза, моля вижте отговора по т.2. по-долу.
2. За да бъдат допустими проектите по настоящата процедура те трябва
да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец
(„обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на
процедурата за подбор на проекти (Приложение Б към Условията за
кандидатстване). Обследването за енергийна ефективност се извършва на
основата на информация за енергийното потребление за предходен
тригодишен период (2013-2015г.) и данни от измерванията, извършени в
хода на обследването. Информация за тригодишен период назад следва
да бъде представена в таблица 1.2.2. и таблица 1.2.3.1. от Енергийния
одит. Когато не е извършвал дейност през част от тригодишния период,
за да бъде допустим кандидатът, задължително се предоставят данни
за потреблението на енергия за минимум една пълна календарна
година. В случай че кандидат е стартирал дейност през 2016 г. данните
за производството от този период няма как да бъдат включени при
изготвянето на енергийния одит, съответно мерки, свързани с това
производство, няма как да бъдат препоръчани в енергийния одит, а оттук
и заложени в проектното предложение..
3.Съгласно Приложение А „Указания за попълване на електронен
формуляр“, в т.2. „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване
в поле „Код на проекта по КИД“ кандидатът следва да попълни кода на
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предвижда разширяване на две допустими, но различни
икономически дейности, при положение, че в ИСУН е предвидено
посочването само на един код на проекта?
Подател: Владимир Чернев
Ел. поща: vlado@emaxbg.com

52.

Разяснения от УО
дейността, за която кандидатства по Класификация на икономическите
дейности (КИД - 2008) като този код може да бъде само един.
Повече от един код на икономическа дейност може да се посочи в т.4
Финансова информация-кодове по измерения, подточка 7 „Икономическа
дейност“, но тези кодове на икономическа дейност са съгласно Регламент
за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията, като те се използват за
отчитане на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове. Тези кодове са различни от Класификацията на икономическите
дейности – КИД 2008.
Допълнително в Приложение Б „Енергиен одит“, т.1.2.1. изрично е
посочено, че „в рамките на настоящия одит може да се заложат мерки,
които ще се реализират в повече от един обект, но не и такива, които се
отнасят до обекти, извършващи икономическа дейност в различни кодове
по КИД 2008“.
На база посоченото кандидатите по процедурата могат да залагат
дейности, които се отнасят само до един код на икономическа дейност,
който следва да отговаря на кода, посочен в т.2 от Формуляра за
кандидатстване.

08.06.2016
Здравейте,
Ние сме малка фабрика за производство на мебели/дейностите по проекта и
регистрацията ни са извън селски район/. Допустимо ли е по процедурата
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни
предприятия" да закупим машина за обработка на дървен материал и да
подменим дограмата на дърводелския ни цех, при положение, че ние
произвеждаме и продаваме само мебели – КИД 31.09, а обработката на дървен
материал е само за заготовки, които влагаме в крайния ни продукттапицирана мебел и не предлагаме и няма да предлагаме на пазара друг
продукт, освен мебели.
С уважение,

Посочените от Вас дейности биха се считали за допустими при положение,
че са включени като мерки в енергийния одит с потвърден ефект енергийни
спестявания от минимум 5% за съответната мярка и отговарят на всички
останали условия за допустимост, посочени в Условията за кандидатстване.

Подател: В. Илиева
Ел. поща: v.ilieva83@abv.bg
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53.

08.06.2016

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

Разяснения от УО

Здравейте,
във връзка с отворената процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна
ефективност за малките и средни предприятия“ имам следните въпроси:
1. Дружеството „Х“ има три приключени финансови години, но не и
енергопотребление за три такива. Същото осъществява дейност в рамките на
два месеца от първата година и съответно може да предостави разход на
енергия за тях, както и за всеки от месеците на 2014 г. и 2015 г. Предвид
текста в Приложение Б, а именно „Задължително се предоставят данни за
потреблението на енергия за трите пълни календарни години, посочени в
табл. 1.2.3.1.“ и при положение, че това няма да бъде годината, избрана като
базова как ще бъде третирано това обстоятелство при оценката на енергийния
одит от АУЕР?
2. В случай на избран режим „инвестиционни помощи за мерки за
повишаване на енергийната ефективност“ и при условие, че разходите за
енергийна ефективност са неразграничими в Насоките за кандидатстване е
посочено, че „разходите за инвестиции в енергийна ефективност се
установяват чрез сравнение с подобна инвестиция с по-малка енергийна
ефективност, която е щяло да бъде осъществена без помощта. Разликата
между разходите за двете инвестиции представлява разходите, свързани с
енергийна ефективност, и съставлява допустимите разходи“. Има ли
ограничение офертата за инвестиция в оборудване с по-ниска енергийна
ефективност, с която ще бъде извършено сравнение в енергийния одит, да е
само за ново такова или има възможност същата да е за оборудване втора
употреба? В тази връзка има ли ограничение в максимално допустимата
разлика в стойността на оборудването с по-ниска енергийна ефективност и
новото такова, предвидено за закупуване по проекта?
3. В Насоките за кандидатстване по процедурата е посочено, че: „Разходите за
енергиен одит трябва да бъдат извършени преди датата на подаване на
проекта и след датата на обявяване на настоящата процедура“. Това означава
ли, че за да бъде признат този разход за допустим преди подаване на проекта
е необходимо да се издаде разходооправдателен документ, а самото плащане
може да бъде извършено „не по-късно от крайния срок, определен за

1.

2.

Когато кандидатът не е извършвал дейност през част от тригодишния
период и за да може коректно да бъдат направени изчисленията, които
се базират на информацията за енергийното потребление, представена в
т. 1.2.3. от Енергийния одит, кандидатът следва задължително да
предостави данни за потреблението на енергия за минимум една пълна
календарна година.
Съгласно т.13.2. от Условията за кандидатстване за недопустими по
процедурата се считат дейности, свързани със „…закупуване на
дълготрайни активи втора употреба и на дълготрайни активи, които не
са заведени за първи път от получателя на помощта (закупени от първи
доставчик или производител);….“. С оглед на изискването по чл. 38,
пар. 3, буква б) на Регламент (ЕС) 651/2014 за сравняване с подобна
(идентична) инвестиция, би следвало идентичната инвестиция да може
да бъде придобита при същите условия като планираната за закупуване
в рамките на проекта такава. Допълнително с оглед на това, че при
посочения режим е допустима само разликата между разходите за двете
инвестиции, а инвестиция, която е втора употреба при равни други
условия има по-ниска пазарна стойност от инвестиция, придобита за
първи път, допускането и на двата вида оферти за идентична
инвестиции (нови и втора употреба) би поставило кандидатите при
различни условия.
При хипотезата на инвестиция, придобита при условията на чл. 38, пар.
3, буква б) на Регламент (ЕС) 651/2014 няма определена максимално
допустима разлика в стойността на оборудването, предвидено за
закупуване по проекта.
3. Съгласно т.14.2. от Условията за кандидатстване „разходите за
енергиен одит трябва да бъдат извършени преди датата на подаване на
проекта и след датата на обявяване на настоящата процедура, като
плащането по тях трябва да бъде направено не по-късно от
крайния срок, определен за представяне на финалния отчет за
изпълнение на дейностите по проекта.“
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представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите по проекта“ или
плащането и разходооправдателния документ следва да са преди подаване на
проекта?
Подател: Веселин Веселинов
Ел. поща: qaa.op1@gmail.com

Разяснения от УО
Съблюдаването на това изискване се удостоверява с представяне към
междинния/финалния отчет на:
- разходооправдателен документ за извършения разход за енергиен
одит.
- Приложени към отчетната документация три оферти за избор на
изпълнител за извършване на енергийния одит като офертите
следва да са с дата след обявяване на процедурата и преди
извършване на енергийния одит и подаване на проектното
предложение.
- Приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата,
попълнен по образец от Ръководството за изпълнение на договори
по ОПИК.
- Копие на енергийния одит, входиран в АУЕР.
Следва да имате предвид че в случай на неодобрение на проект,
направените от страна на кандидата разходи във връзка с изпълнение
на проекта, няма да бъдат възстановени от УО на ОПИК.

54.

08.06.2016
Здравейте,
Бих искала да попитам допустимо ли е по процедура BG16RFOP002-3.001
„ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ
ЗА
МАЛКИТЕ
И
СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ“ закупуване на ДМА машини за производство на продукт,
който до момента не е произвеждан в предприятието. Също така допустимо
ли е създаването на напълно автоматизиран склад, който елиминира
необходимостта от електрокари/мотокари?
Благодаря предварително.
Подател: Ирина Паунова
Ел. поща: irina.nikolova@gotmar.com

Когато в енергийния одит е включена мярка, свързана с производството
на нов продукт, за да се изчислят енергийните спестявания се извършва
сравнение на разхода на енергия на новото производство със стандартна
базова линия, отразяваща състоянието на „старо“ или съществуващо
такова при еднакви производствени показатели (технология,
производителност, вид изделие, други).
В този случай енергийните спестявания се пресмятат като разлика между
енергийното потребление при приетите съществуващи практики за
стандартно използвани технологии и оборудване в сектора (методът,
основаващ се на „добра стара практика“) и енергийното потребление на
предвижданата технологична линия за производството на новия продукт.
При използване на конкретни данни от друго съществуващо
производство, резултатът от оценката на енергийните спестявания би бил
още по-точен.
При стартирането на нов продукт, в таблиците 1.2.2 и 2.2.2.1 на доклада
от енергиен одит се попълва информация за съществуващото положение
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Разяснения от УО
в предприятието, без добавяне на хипотетични данни за производството
на новия продукт. Данните, свързани с производството на новия продукт,
се отразяват в т. 3 Препоръчани мерки за повишаване на енергийната
ефективност. В таблицата за съответната мярка за „Енергийно
потребление за свързаните с мярката дейности“ за производството на
новия продукт се попълва:
· преди въвеждане на мярката – предполагаемия разход на енергия при
„добра стара практика“;
· след въвеждане на мярката – предполагаемия разход на енергия при
новото оборудване.
По-нататък в одита се процедира както при мерки, предвиждащи
разширяване на съществуващо производство – т.е. определя се
Коригирано годишно потребление на енергия, по отношение на което се
пресмятат Планираните енергийни спестявания за цялото предприятие.
Бихме искали да Ви обърнем внимание, че случай че по Елемент А
избраният от кандидата режим държавна помощ е „регионална
инвестиционна помощ“, допустими са само проектни предложения,
които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални
инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с:
− разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
или
− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ
стопански обект.
В случай че разходите, свързани с изграждането на този автоматизиран
склад отговарят на условията за допустимост, посочени в Условията за
кандидатстване и при положение, че автоматизираният склад е включен
като мярка в енергийния одит с потвърден ефект енергийни спестявания
от минимум 5% за мярката, посоченото би могло да се счита като
допустима дейност/разход по процедурата.

55.

08.06.2016
Здравейте,
Във връзка с отворена за кандидатстване процедура "Енергийна ефективност
за малките и средни предприятия" бихме желали да получим отговор на
следните въпроси:
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1.

2.

3.

4.

Допустим разход ли са разходи за СМР на производствени сгради и
СМР във връзка с изпълнение на мерки за енергийна ефективност,
пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на
активите, включени в обследването за енергийна ефективност в
случай , че използваните от фирмата помещения са при условията на
дългосрочен договор за наем и направената инвестиция ще има срок
на възвращаемост в рамките на тригодишен период след изпълнение
на проекта, преди изтичане на договора за наем и ще бъде
заприходена в активите на предприятието.
В случай че по Елемент А избраният от кандидата режим държавна
помощ е „Регионална инвестиционна помощ“ и проектното
предложения има за свой основен предмет осъществяването на
първоначални инвестиции в материални и нематериални активи,
свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански
обект следва ли всяка мярка, включена в обследването за енергийна
ефективност да се използва за производството на новите или
значително усъвършенствани продукти.
При избран от кандидата режим държавна помощ „Регионална
инвестиционна помощ“ и предвидена дейност за инвестиция в ДМА ко-генерационна инсталация за собствени нужди, следва ли
произведената енергия да се използва единствено за захранване на
машини и оборудване изцяло закупени по проекта или е допустимо и
захранване на вече инсталирани производствени мощности.
При предвидена дейност за инвестиция в ДМА - ко-генерационна
инсталация за собствени нужди, същата отделя остатъчна топлина,
която ще бъде използвана в технологичния процес на производство
(за сушене на продукция). В този случай ще се счита ли че проектът
включва едновременно дейности за оползотворяване на остатъчната
топлинна енергия и дейности за ко-генерационни инсталации за
собствени нужди, които са предмет на оценка съгласно Приложение
Й - Критерии и методология за оценка на проектни предложения.

Подател: Зорница Господинова
Ел. поща: zornica_gospodinova@abv.bg

Разяснения от УО
Съгласно т. 14.1. Условия за допустимост на разходите на Условията за
кандидатстване, за да бъдат допустими разходите за СМР по
настоящата процедура, те следва да представляват ДМА и да водят до
подобряване на функционалните характеристики и до повишаване
стойността на производствената сграда, производствено помещение
или актив, към който се отнасят.
Съгласно счетоводните стандарти, за да бъде признат един актив за ДМА,
той трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е придобит, притежаван и контролиран от предприятието
ресурс, който има натурално веществена форма;
2. да се използва в дейността или за отдаване под наем;
3. активът да се използва повече от един отчетен период;
4. стойността на актива да може надеждно да се изчисли;
5. предприятието да очаква да получи икономически изгоди, свързани
с актива.
Също така, следва да имате предвид, че ДМА, придобити със средства по
проекта, следва бъдат използвани единствено в стопанския обект, който
получава помощта и да останат свързани с проекта, за който е предоставена
помощта, за срок от минимум три години.
В случай че разходите за СМР, които планирате да направите по проекта,
отговарят на посочените изисквания, биха могли да се считат за допустими
по процедурата.
2. В случай че по Елемент А избраният от кандидата режим държавна
помощ е „Регионална инвестиционна помощ“ и чрез проекта ще бъде
осъществена
първоначална
инвестиция
в
материални
и
нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на
съществуващ стопански обект следва всички активи, препоръчани
като мярка в енергийния одит/съответно включени като разходи в
рамките на Елемент А да са пряко свързани с разширяването на този
капацитет т.е. да са пряко свързани с възможността стопанският обект
да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти
(макар и значително усъвършенстван),.Стартирането на изцяло нова
дейност (производството на изцяло нов продукт) не е допустимо по
този режим.
3. Бихме искали да обърнем внимание, че в посочения от Вас случай
1.
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Разяснения от УО

4.

56.

57.

08.06.2016

08.06.2016

Здравейте,
Фирма А е кандидат по процедурата и е собственост на физическите лица Х
(50%) и У (50%). Физическите лица Х и У са съпруг и съпруга. Управител на
фирма А е лицето Х. Фирма Б е собственост на физическите лица Г (50%) и Д
(50%), като лицето Х е управител на фирма Б. Физическите лица Г и Д са
дъщери на управителя Х. Двете фирми работят на един и същи пазар и
търгуват помежду си. Считат ли се за свързани предприятия фирмите А и Б,
след като лицето Х е само Управител във фирма Б?
Лек ден!

когенерационна инсталация не би следвало да се счита за допустим
разход по регионална инвестиционна помощ.
При предвидена дейност за инвестиция в ко-генерационна инсталация
за собствени нужди, няма да се счита, че проектът включва дейност за
оползотворяване на остатъчната топлинна енергия. Съгласно
дефиницията дадена в Приложение Х „комбинирано производство (когенерация)“ означава едновременното производство в един процес на
термична енергия и на електрическа и/или механична енергия.

Съгласно така представената информация не би следвало да се търси
свързаност между фирма А и фирма Б.
Наличие на свързаност би била налице, ако е приложима хипотезата на чл.
4, ал. 5, т. 3, както и на следващите алинеи 6, 7 или 8 от ЗМСП –
упражняване на решаващо влияние чрез физическо лице.
Следва да имате предвид, че в случай на одобрение на проектното
предложение, екипът по договаряне ще извърши пълна проверка на статуса
на предприятието на основата на пълната документация по проекта.

Подател: Митева
Ел. поща: cveta_miteva@abv.bg
Здравейте,
по настоящата процедура сме избрали разходите по Елемент А „Инвестиции”
да бъдат под режим регионална инвестиционна помощ. Допустимо ли е
извършване на СМР по подобряване енергийната ефективност на сградата,
която ще бъдат разположени предвидените за закупуване по проекта машини,
когато е избран горепосоченият режим на държавна помощ? Има ли
ограничение колко трябва да бъдат разходите за СМР спрямо общо
допустимите разходи по проекта?
Подател: Цвета Митева
Ел. поща: cveta_lm@abv.bg

И двата вида разходи за СМР, посочени в Условията за кандидатстване, а
именно СМР на производствените сгради и СМР във връзка с изпълнение
на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за
въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в енергийния одит са
допустими по регионална инвестиционна помощ.
Следва да имате предвид, че в случай че дейностите по Елемент А
включват :
− Извършване на (i) СМР на производствените сгради и/или
(ii) СМР във връзка с изпълнение на мерки за енергийна
ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация
на активите, препоръчани в енергийния одит и/или
− Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство
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Разяснения от УО
на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено
потребление,
то разходите за изпълнението им не трябва да представляват повече от 50%
от разходите по проекта.

58.

08.06.2016

Здравейте,
Имам следния въпрос:
1. Фирмата-кандидат по настоящата процедура има прокурист, който е
управител и/или собственик и в други фирми. При проследяване на
свързаността на фирмата-кандидат, следва ли същата да се разглежда и по
отношение на прокуристта и фирмите свързани с него? Ако да, трябва да се
изследват фирмите, в които лицето е само собственик или И такива, в които е
само управител?
Благодаря Ви предварително!
Подател: Димчева
Ел. поща: cveti.ivomirs@abv.bg

59.

09.06.2016

Съгласно разпоредбата на чл.21 от Търговския закон, прокуристът или
търговският управител на едно дружество „е физическо лице, натоварено и
упълномощено от търговец да управлява предприятието му срещу
възнаграждение. Упълномощаването може да бъде дадено на повече от
едно лице за отделно или съвместно упражняване. Упълномощаването на
прокуриста (прокура) трябва да бъде с нотариално заверени подписи и да се
заяви от търговеца за вписване в търговския регистър заедно с образец от
подписа на прокуриста.“
Посочената в запитването Ви информация не е достатъчна, за да се
определи дали е налице хипотезата на чл. 4, ал. 5, т. 3 ЗМСП – упражняване
на решаващо влияние чрез физическо лице, например не става ясно дали
съществува договор, сключен между предприятията, или клауза в техния
устав, учредителен договор или друг учредителен акт, които да
регламентират упражняване на такова влияние на едно от предприятията
върху друго чрез прокуриста.
Съгласно чл. 4, ал. 8 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП),
предприятия, осъществяващи някое от отношенията по чл. 5 от ЗМСП, чрез
физическо лице или група от физически лица, които действат съвместно, се
считат също за свързани предприятия, ако извършват своята дейност, или
част от нея на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари.
Следва да имате предвид, че в случай на одобрение на проектното
предложение, екипът по договаряне ще извърши пълна проверка на статуса
на предприятието на основата на пълната документация по проекта.

Здравейте,
моля за отговор на следните въпроси:
1. Фирма-кандидата е придобила преди 3 месеца производствена сграда, в
която би желала да разположи предвидените за закупуване по проекта

1.

Когато кандидатът не е извършвал дейност през част от тригодишния
период или поради друга причина не е възможно да подаде данни за
енергопотреблението за трите пълни календарни години (2013 – 2015
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машини и оборудване. Допустимо ли е извършване на дейности по
подобряване енергийната ефективност на новозакупената сграда при
положение, че не могат да се създадат справки за ел. енергия за последните
три години за изготвяне на енергийния одит?
2. Допустими ли са асфалтополагачи, които се регистрират в КТИ и се движат
по пътното платно с цел полагане на асфалт? В същата връзка, допустимо ли е
закупуването на фреза, която да фрезова пътя преди полагането на асфалт?
Лек ден!
Подател: Никол Младенова
Ел. поща: n.mladenova@ingconsult.biz

Разяснения от УО

2.

г.) съгласно т. 1.2.3. от Енергийния одит, кандидатът следва
задължително да предостави данни за потреблението на енергия за
минимум една пълна календарна година.
В случай, че посочените от Вас активи отговарят на определението за
специализирано транспортно средство съгласно Условията за
кандидатстване, а именно транспортно средство, предназначено за
превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 3,5 t
(категория N2 или N3 съгласно Закона за движение по пътищата) и
представляват ДМА, необходими за изпълнението на мерки, включени
в обследването за енергийна ефективност, биха се считали за допустим
разход по процедурата.
Съгласно чл. 149 от Закона за движение по пътищата, ал. 1 „…..за
нуждите на типовото одобряване пътните превозни средства се делят на
следните категории, обозначени с латински букви…..
категория N – моторни превозни средства, предназначени за превоз на
товари, които имат най-малко четири колела, към които спадат:
а) категория N1 - моторните превозни средства, предназначени за
превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече
от 3,5 t;
б) категория N2 - моторните превозни средства, предназначени за
превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 3,5 t, но
не повече от 12 t;
в) категория N3 - моторните превозни средства, предназначени за
превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 12 t;..“

С оглед преценка на критерия дали дадено транспортно средство отговаря
на изискването за категория, посочено в Условията за кандидатстване,
следва в т. 1.5. от Енергийния одит в колона “минимални технически и/или
функционални характеристики“, както и в офертата, представена от
кандидата към проектното предложение, да е видна технически
допустимата максимална маса на това транспортно средство.
Допълнително в случай, че някой от посочените активи не попада в
определението за транспортно средство, дадено в приложение Х
„Използвани съкращения и основни дефиниции“ и при положение, че
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същият отговаря на изискването да представлява дълготраен материален
актив (машина, съоръжение или оборудване), необходим за изпълнението
на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност, би се
считал за допустим разход по процедурата.

60.

10.06.2016

Здравейте,

По процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и
средни предприятия“, секция въпроси и отговори, въпрос 26 и съответния
отговор, сте пояснили, че:
а) Разходите за придобиване на ко-генерационни инсталации за собствени
нужди са допустими само под режим „de minimis” и режим „инвестиционни
помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“.
б) Разходите за придобиване на системи за оползотворяване на остатъчната
топлинна енергия са допустими само под режим „de minimis” и режим
„инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната
ефективност“.
в) Разходите за изграждане на автоматизирана система за мониторинг на
енергопотреблението са допустими само под режим „de minimis”.
г) Разходи за системи за отопление и охлаждане са допустими само под
режим „de minimis” и режим „инвестиционни помощи за мерки за
повишаване на енергийната ефективност“.
д) Разходи за производство на електрическа енергия от възобновяеми
източници (ВИ) за собствено потребление са допустими само под режим „de
minimis”

Това пояснение променя Насоките за кандидатстване, в които е записано, че в

В отговора на въпрос 26 по настоящата процедура Управляващият орган е
посочил, че „….посочените отговори са с индикативен характер, защото
УО на ОПИК не разполага с конкретните параметри и специфики на всеки
актив поотделно, както и с информация за конкретния ефект, който би се
постигнал в резултат от използването на всеки един от тях.“
Предвид гореизложеното УО не счита, че с отговора на въпрос 26 променя
условията за кандидатстване по процедурата.
В т.13.1. от Условията за кандидатстване е посочено, че „по Елемент А
„Инвестиции“
кандидатите
сами
избират
ЕДИН
измежду
приложимите режими на държавна/минимална помощ съобразно
спецификата на проекта и предвижданите допустими дейности.
Дейностите по настоящия Елемент могат да бъда изпълнявани по
преценка на кандидата :
- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или
- при условията и праговете за инвестиционни помощи за мерки за
повишаване на енергийната ефективност или
- при условията и праговете за минимална помощ.“.
По-надолу в същата точка изрично е посочено на какви допълне
изисквания трябва да отговарят проектите, за да се считат за
допустими в случай че избраният от кандидата режим държавна помощ
е „регионална инвестиционна помощ“ или „инвестиционни помощи за
мерки за повишаване на енергийната ефективност“,
В т. 16 от Условията за кандидатстване също е обърнато внимание че „по
Елемент А „Инвестиции“ кандидатите по процедурата могат да
избират между един от приложимите режими на държавна помощ
(регионална инвестиционна помощ, инвестиционни помощи за мерки за
повишаване на енергийната ефективност или помощ „de minimis”) в
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случай че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или
производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ) не
представляват първоначална инвестиция и в тази връзка не са допустими за
финансиране по режим регионална инвестиционна помощ и по режим
„инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната
ефективност“. В Насоките за кандидатстване няма ограничение под кой
режим да бъдат финансирани ко-генерационни инсталации за собствени
нужди, системи за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия,
автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението и системи за
отопление и охлаждане, които не са от ВИ. Даденото разяснение противоречи
на определената допустимост в Условията за кандидатстване и тъй като те са
водещия документ, следва Въпроси и отговори да дават разяснение на
правилата, а не да ги променят. Моля да отстраните това противоречие като
не променяте одобрените и публикувани условия за допустимост на
разходите и определените режими държавна помощ по отделните
Компоненти.

зависимост от нуждите си и спецификата на предложения проект.“
При избора на режим на държавна/минимална помощ кандидатът трябва
също да се съобрази с всички други условия и изисквания на
Условията за кандидатстване по процедурата.
УО обръща внимание, че е отговорност на кандидата 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. .

Поздрави,
Подател: Цвета Миленова
Ел. поща: milenova@elana.net
61.

10.06.2016

Здравейте!
Във връзка с процедура "Енергийна ефективност в МСП" имам
следния въпрос:

Съгласно отговора по т. 1 от въпрос 1, следва всяка дейност от Елемент А
да бъде разписана по начин, който да съответства на изпълнението на
конкретна мярка от енергийния одит. В този смисъл наименованията на
дейностите в проектното предложение да следват наименованията на
мерките, предписани в енергийното обследване е допустимо.

Предвиждаме наименованията на дейностите в проектното
предложение да следват наименованията на мерките, предписани
в енергийното обследване с цел постигане на яснота и
съответствие.
14
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Допустимо ли е такъв свободен избор на наименования на
отделните дейности или трябва да се съобразим с точно
описаните в условията за кандидатстване?
Поздрави,

62.

10.06.2016

Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg
Здравейте,

Моля, запознайте се с отговора на въпрос 60.

на 27.05.2016г. Ви е зададен въпрос 26:
„Здравейте,
В насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-3.001 - Енергийна ефективност за малките и средни
предприятия е посочено, че По Елемент А „Инвестиции“ трябва да бъде
избран
само
ЕДИН
измежду
приложимите
режими
на
държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта и
предвижданите допустими дейности.
В тази връзка въпроса ни е:
По кой режим на държавна/минимална помощ са допустими следните
видове разходи, които са включени като мерки в енергийния одит и
които са ДОПУСТИМИ като ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ по настоящата
процедура:
а) Разходите за придобиване на ко-генерационни инсталации за
собствени нужди
б) Разходите за придобиване на системи за оползотворяване на
остатъчната топлинна енергия
в) Разходите за изграждане на автоматизирана система за мониторинг на
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енергопотреблението
г) Разходи за системи за отопление и охлаждане
д) Разходи за производство на електрическа енергия от възобновяеми
източници (ВИ) за собствено потребление
е) разходи за придобиване на специализирани транспортни средства
предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална
маса над 3,5 t категория N3 Очакваме конкретен отговор като
например: Допустими режими на държавна/минимална помощ са
разходите за :
1) минимална помощ – от буква „а“ до „д“? Така ли е?
2) регионална инвестиционна помощ – букви: ................. ? При какви
условия?........... (с изключение на букви: „д“ и.....??)
3) инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната
ефективност- букви:............. ? от.....до... ? При какви условия?... (с
изключение на букви: „д“ и.....??)
Поздрави и благодаря предварително за отговора
Подател: Калина Костадинова Ел. поща: kostadinovak@abv.bg“

На въпроса Вие сте отговорили по следния начин:
„Посочените от Вас активи, при положение че отговарят и на всички
останали условия за допустимост на разходите съгласно Условията за
кандидатстване, би следвало да могат да бъдат придобити в рамките на
следните режими на държавна/минимална помощ:
Активите по подточки а), б) и г) би следвало да могат да бъдат придобити
при режим „de minimis” и режим „инвестиционни помощи за мерки за
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повишаване на енергийната ефективност“.
Активът по подточка е) би следвало да може да бъде придобит и по трите
режима.
Активите по подточка в) и д) би следвало да може да бъдат придобити
само при условията на режим „de minimis”.
В случай, че някой от посочените активи използва като източник на
енергия ВИ, същият може да бъде придобита само при условията на
режим „de minimis” Моля да имате предвид, че посочените отговори са с
индикативен характер, защото УО на ОПИК не разполага с конкретните
параметри и специфики на всеки актив поотделно, както и с
информация за конкретния ефект, който би се постигнал в резултат от
използването на всеки един от тях.”

На стр. 28 от условията за кандидатстване е посочено:
По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите сами избират ЕДИН измежду
приложимите режими на държавна/минимална помощ съобразно
спецификата на проекта и предвижданите допустими дейности.
Дейностите по настоящия Елемент могат да бъдат изпълнявани по преценка
на кандидата:
- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или
- при условията и праговете за инвестиционни помощи за мерки за
повишаване на енергийната ефективност или
- при условията и праговете за минимална помощ.
Комбинирането на различни режими на помощ в рамките на Елемент А е
недопустимо.“

На стр. 38 е посочено изрично, че „Посочените видове разходи от 1 до 3
/като 1 е всяка машина, съоръжение, оборудване/ са допустими и по трите
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категории помощи.
Условията за кандидатстване не ограничават кандидата какъв режим по
Елемент А „Инвестиции“ да избере, с изключение на дейностите,
свързани с въвеждане на ВЕИ, които са допустими само при условията
на режим „de minimis”.
В този смисъл горепосоченият отговор противоречи на Условията за
кандидатстване.
Този отговор поставя в неравностойно положение кандидатите, които
съобразно спецификата на проекта си, са преценили да изберат режим
„регионална инвестиционна помощ“ по елемент Инвестиции. Тъй като
смесването на режими по елемент Инвестиции е недопустимо, то тогава
кандидатстващите за производствено оборудване под режим „регионална
инвестиционна помощ“, ще изгубят възможността да кандидатстват за
системи за енергиен мониторинг, за придобиване на ко-генерационни
инсталации за собствени нужди и за придобиване на системи за
оползотворяване на остатъчната топлинна енергия. В допълнение всички
тези кандидати ще бъдат предварително лишени от възможността да получат
7 точки от теC8ническата оценка. Както помяна на Условията за
кандидатстване чрез Въпроси и отговори, така и дискриминирането на група
кандидати не е допустимо.

Моля за еднозначен отговор на следния въпрос:
Допустимо ли е кандидатът да избере една от трите категории помощи /
„регионална инвестиционна помощ“, „инвестиционни помощи за мерки
за повишаване на енергийната ефективност“, „de minimis” / за всички
инвестиции в оборудване/ДМА/ и СМР включени в проектното
предложение при условие, че кандидатът не смесва режимите и
инвестициите отговарят на останалите условия за допустимост?
Подател: Силвия Кръстева
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Ел. поща: s.krasteva@addproekti.cor
Уважаеми дами и господа,

Моля, запознайте се с отговора на въпрос 60.

С настоящото бихме искали да обърнем внимание на следния казус и в тази
връзка моля за ясен, конкретен и еднозначен отговор:
на 27.05.2016г. Ви е зададен въпрос 26:
„Здравейте,
В насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-3.001 - Енергийна ефективност за малките и средни
предприятия е посочено, че По Елемент А „Инвестиции“ трябва да бъде
избран само ЕДИН измежду приложимите режими на държавна/минимална
помощ съобразно спецификата на проекта и предвижданите допустими
дейности.
В тази връзка въпроса ни е:
По кой режим на държавна/минимална помощ са допустими следните видове
разходи, които са включени като мерки в енергийния одит и които са
ДОПУСТИМИ като ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ по настоящата процедура:
а) Разходите за придобиване на ко-генерационни инсталации за собствени
нужди
б) Разходите за придобиване на системи за оползотворяване на остатъчната
топлинна енергия
в) Разходите за изграждане на автоматизирана система за мониторинг на
енергопотреблението
г) Разходи за системи за отопление и охлаждане
д) Разходи за производство на електрическа енергия от възобновяеми
източници (ВИ) за собствено потребление
е) разходи за придобиване на специализирани транспортни средства
предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса
над 3,5 t категория N3 Очакваме конкретен отговор като
например: Допустими режими на държавна/минимална помощ са разходите
за :
1) минимална помощ – от буква „а“ до „д“? Така ли е?
2) регионална инвестиционна помощ – букви: .......... ? При какви условия?......
(с изключение на букви: „д“ и.....??)
3) инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната
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ефективност- букви:....... ? от.....до... ? При какви условия?... (с изключение на
букви: „д“ и.....??)
Поздрави и благодаря предварително за отговора
Подател: Калина Костадинова Ел. поща: kostadinovak@abv.bg“
На въпроса УО отговоря по следния начин:
„Посочените от Вас активи, при положение че отговарят и на всички останали
условия за допустимост на разходите съгласно Условията за кандидатстване,
би следвало да могат да бъдат придобити в рамките на следните режими на
държавна/минимална помощ:
Активите по подточки а), б) и г) би следвало да могат да бъдат придобити при
режим „de minimis” и режим „инвестиционни помощи за мерки за
повишаване на енергийната ефективност“.
Активът по подточка е) би следвало да може да бъде придобит и по трите
режима.
Активите по подточка в) и д) би следвало да може да бъдат придобити само
при условията на режим „de minimis”.
В случай, че някой от посочените активи използва като източник на енергия
ВИ, същият може да бъде придобита само при условията на режим „de
minimis” Моля да имате предвид, че посочените отговори са с индикативен
характер, защото УО на ОПИК не разполага с конкретните параметри и
специфики на всеки актив поотделно, както и с информация за конкретния
ефект, който би се постигнал в резултат от използването на всеки един от
тях.”
На стр. 28 от Условията за кандидатстване е посочено:
По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите сами избират ЕДИН измежду
приложимите режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата
на проекта и предвижданите допустими дейности. Дейностите по настоящия
Елемент могат да бъдат изпълнявани по преценка на кандидата:
- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или
- при условията и праговете за инвестиционни помощи за мерки за
повишаване на енергийната ефективност или
- при условията и праговете за минимална помощ.
Комбинирането на различни режими на помощ в рамките на Елемент А е
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недопустимо.
На стр. 38 е посочено изрично, че „Посочените видове разходи от 1 до 3 /като
1 е всяка машина, съоръжение, оборудване/ са допустими и по трите
категории помощи.“
Условията за кандидатстване не ограничават кандидата какъв режим по
Елемент А „Инвестиции“ да избере, с изключение на дейностите, свързани с
въвеждане на ВЕИ, които са допустими само при условията на режим „de
minimis”.
В този смисъл горепосоченият отговор противоречи на Условията за
кандидатстване.
Този отговор поставя в неравностойно положение кандидатите, които
съобразно спецификата на проекта си са преценили да изберат режим
„регионална инвестиционна помощ“ по елемент инвестиции. Тъй като
смесването на режими по елемент Инвестиции е недопустимо, то тогава
кандидатстващите за производствено оборудване под режим регионална
инвестиционна помощ, ще изгубят възможността да кандидатстват за системи
за енергиен мониторинг, за придобиване на ко-генерационни инсталации за
собствени нужди и за придобиване на системи за оползотворяване на
остатъчната топлинна енергия. В допълнение всички тези кандидати ще
бъдат предварително лишени от възможността да получат 7 точки от
техническата оценка. Както промяна на Условията за кандидатстване чрез
Въпроси и отговори, така и дискриминирането на група кандидати не е
допустимо.
Моля за еднозначен отговор на следния въпрос:
Допустимо ли е кандидатът да избере една от трите категории помощи
/регионална, за енергийна ефективност, de minimis/ за всички инвестиции в
оборудване/ДМА/ и СМР включени в проектното предложение при условие, че
кандидатът не смесва режимите и инвестициите отговарят на
останалите условия за допустимост?
Благодаря!
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С уважение,
Подател: Радослав Марков
Ел. поща: radoslav.markov@offices.fibank.bg
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