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Дата на разясненията от УО: 07.07.2016 г.
112.

27.06.2016 г.

Уважаеми дами/господа,
Имам няколко въпроса по процедурата:
1. Тъй като голяма част от строителните фирми осъществяват широк обхват
от строителни дейности, т.е. не могат да се ограничат и поместят в един
четирицифрен код, допустимо ли е проектното предложение и съответно
кодът му по КИД да бъде дву- или трицифрен, например F42 или F42.1? Това
е съвсем нормална търговска практика, която се прилага от по-голямата част
от компаниите в сектора. Никъде в Условията за кандидатстване, критериите
и указанията за попълване на формуляра не видяхме подобно ограничение.
2. По отношение на критерий IV.3, моля за разяснение по отношение на
третото тире от фомулировката му. Правилно ли е разбирането ни, че
проектът ще получи 2 точки, ако в дейността/производството, за чието
разширяване се кандидатства (по режим регионална помощ) компанията
използва рециклирани суровини? Може ли да дадете пример.
3. По отношение на документите, които трябва да издаде подизпълнител, за
да бъде доказан разход на енергия. В случай на нужда от справката "разходи
за горива и енергия" от фирмата изпълнител, която се подава към НСИ, какво
се случва ако конкретната фирма не е подала подобна (доста често се случва,
особено при ел. енергията, фирмите я отчитат като разход за услуги и не я
включват в разходите за горива и енергия)?
4. Този въпрос е по становище изказано на информационния ден в Пловдив одит без представена ел. енергия се връща от страна на АУЕР. Какво се
случва при следната хипотеза - строителна фирма има платц, на който си
държи строителната техника (място на изпълнение на проекта) и не
консумира ел. енергия?
5. Съществува ли някаква връзка между индикаторите по процедурата,
посочени в т. 7 от Условията за кандидатстване и критериите за оценка?
Например: между индикатор "Реализирани енергийни спестявания в
предприятията в резултат от изпълнените проекти" и критерий "% планирани
енергийни спестявания в резултат от изпълнението на проекта"? Обвързано
ли е присъждането на точки по критериите за оценка с постигането и

1.Моля, запознайте се с отговора на въпрос 51, подточка 3.
2. По отношение на посочения от Вас критерий кандидатът ще получи
максималния брой точки, когато опише и обоснове в т. 11 „Допълнителна
информация необходима за оценка на проектното предложение“, поле
„Подкрепа за дейности за опазване на околната среда“ на Формуляра за
кандидатстване, че поне една от изброените в критерия дейности могат да
бъдат извършвани в резултат на инвестицията. В случай че кандидатът не
представи достатъчно информация в потвърждение за тяхното реализиране,
няма да получи допълнителни точки. Пример за проект, който включва
използването на рециклирани суровини, е придобиване на енергийно
ефективно производствено оборудване (оборудването е включена като мярка
в енергийния одит и за нея да е налице потвърден ефект енергийни
спестявания от минимум 5 % за съответната мярка), което ще използва
рециклирани суровини.
3. В случай, че става въпрос за информацията за годишното потребление на
енергия на предприятието, изисквана от образеца на доклад от енергиен одит
(таблици 1.2.3.1 и 2.2.2.2), за годината, избрана за представителна, тя се
потвърждава със справка по т. 8 от доклада. Справката се изготвя на основата
на счетоводни документи и с нея бенефициентът декларира потребени
количества енергия, като с подписа си носи наказателна отговорност по чл.
313 от НК. При проверка, бенефициентът трябва да е в състояние да докаже
декларираните количества енергия..
4. В случай че посоченият плац не се включва в определението за
предприятие съгласно т.1.2. от Образеца на Енергиен одит и за него не може
да бъдат предоставени данни за потреблението на енергия за минимум една
пълна календарна година, същият не може да бъде част от енергийния одит.
5. Критериите и методологията на оценка на проектните предложения са
изготвени съобразно спецификите на процедурата и са в съответствие с
оперативната програма и приоритетната ос, към която се отнася процедурата.
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попълването на определени индикатори? Моля, за разяснения за всички
индикатори.
6. Задължително ли е попълването на всички индикатори/на част от тях? Ако
да, на кои.

В посочения от Вас пример индикаторът за продукт "Реализирани енергийни
спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти" и
критерият "% планирани енергийни спестявания в резултат от изпълнението
на проекта" се отнасят за едно и също нещо като разликата е в начина на
представяне на информацията: при първия се посочва абсолютна стойност на
очакваните енергийни спестявания в Mwh/y, a при втория се посочва %
съотношение.
В случай че по отношение на критерий 3 от раздел IV на Критериите за
техническа и финансова оценка кандидатът е заявил дейности за пречистване
на отпадъчни води или дейности за рециклиране на бракувана продукция,
при попълването на индикаторите, той следва да прецени приложимостта на
индивидуалните индикатори съгласно т.7.2. от Условията за кандидатстване,.
В случай че е заявил дейности за пречистване на отпадъчни води, може да
попълни релевантни стойности за индикаторите:
- Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност;
- Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия –
количества потребени води на годишна база преди/след изпълнението на
проекта в м3/год.;
- Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия –
количества потребени води за производството на единица продукт на
годишна база, преди/след изпълнение на проекта в м3/год.
В случай че е заявил дейности за рециклиране на бракувана продукция, то
може да попълни и релевантни стойности за индикаторите:
- Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране –
количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на
проекта в т./год.;
- Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране –
количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция
на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в т./год.
Гореизброените комбинации са примерни и не изчерпват всички възможни
варианти, като попълването на индикаторите зависи от спецификата на всеки
конкретен проект.
6. Задължително е попълването на всички индикатори за продукт съгласно
т.7.1. от Условията за кандидатстване, както и на онези индикатори от т.7.2.,

Подател:Иван Михайлов
Ел. поща: bgconsult_link@abv.bg
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които са приложими за проекта.

113.

27.06.2016 г.

Здравейте,
Във връзка с процеса на кандидатстване по процедурата за енергийна
ефективност, имаме следните въпроси:
1. Енергийният одит се подава само по ел. поща? Трябва ли да имаме открит
профил в ИСУН за входирането му или само ел. адрес е достатъчен?
2. С какъв вид подпис се подписва одита - attached signature или detached
signature?
3. Към енергийният одит трябва ли да се прилагат и индикативните оферти за
ДМА или те са необходими чак на етап подаване на проекта към УО (през
ИСУН)?
4. По отношение на отчитането на енергийният одит, вече сте пояснили, че
ще са необходими: 3 оферти, договор, приемо-предавателен протокол и
разходо-оправдателни документи. Тъй като одитът е под 30 000 лв, т.е
процедурата не попада в обхвата на ЗУСЕСИФ, необходимо ли е преди
сключване на договора с одитора да съберем и документите по чл. 53, ал.2 от
ЗУСЕСИФ?

1. При подаването на енергийния одит следва да спазвате Указанията за
електронно подаване в Агенцията за устойчиво енергийно развитие на
Доклад от енергиен одит и Възражение в рамките на процедура
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“ (Приложение Щ). По
отношение на процедурата по подаване на енергиен одит кандидатът не е
задължително да има профил в ИСУН, но същият ще му трябва към момента
на изготвяне и подаване на проектното предложение.
2. Допустимо е подписването на енергийния одит и с двата вида подписи.
3. Към енергийния одит не следва да се прилагат индикативни оферти.
Оферти за инвестициите в дълготрайни активи следва да се приложат към
проектното предложение съгласно указанията, дадени в т.24 от Условията за
кандидатстване.
4. Моля, запознайте се с отговор на въпрос 103, подточка 1.

Благодаря предварително за отговорите.

114.

28.06.2016 г.

Подател: И. Георгиева
Ел. поща: georgieva.consult@gmail.com
Здравейте,
Във връзка с публикуваната процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна
ефективност за малките и средни предприятия“, имаме следният въпрос:
По процедурата възнамеряваме да кандидатстваме за Елемент А
„Инвестиции“ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
Разполагаме с производствената сграда, която е на етап издаден Акт образец
15 (съгласно ЗУТ). Това значи, че обектът е напълно завършен и е изпълнен
съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна
документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Моля за Вашия отговор – допустим ли е проект по процедурата

За целите на енергийния одит е въведено определение за предприятие, а
именно „съвкупност от технологии, спомагателни стопанства, съоръжения
и сгради, потребяващи енергия за осъществяване на икономическата си
дейност. Предприятието може да развива дейността си в рамките на един
или повече териториално обособени обекти, всеки от които следва да има
обща схема на енергозахранване и енергопотребление. В обследването
трябва да бъдат включени данни за всички обекти, за които са предвидени
мерки за повишаване на енергийната ефективност“.
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
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BG16RFOP002-3.001 с тази сграда при положение, че към момента на
кандидатстване тя няма да има издаден Акт образец 16.

Енергийния одит, кандидатът следва задължително да предостави данни за
потреблението на енергия за минимум една пълна календарна година
В случай че новата производствена сграда не е част от предприятие по
смисъла на одита т.е. не е част от обща схема на енергозахранване и
енергопотребление с други спомагателни стопанства, съоръжения и сгради,
за които е налице информация за поне една приключила календарна година и
при положение, че към момента на извършване на енергийния одит няма да
има издаден Акт образец 16 за нея, по отношение на тази сграда няма да
може да бъдат предвидени мерки в енергийния одит.
В допълнение – новата сграда трябва да е построена в съответствие с
актуалните нормативни изисквания и да не се нуждае от прилагане на мерки
за повишаване на енергийната ефективност.
За повече информация може да се запознаете и с отговора на въпрос 7, т.4.

Предварително благодаря за отговора!
Подател: Христо Къчев
Ел. поща: karibu@mail.bg

115.

28.06.2016 г.

Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с процедурата за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" имам следните
въпроси по отношение на допустимост съгласно условията за
кандидастване:
1. Може ли да се кандидаствува с проект за закупуване и монтаж на
оборудване за изграждане на обект за зареждане на електрически превозни
средства. За релизиране на проекта трябва да се извърши и строително –
монтажна работа (СМР)
на технологична
сграда и създаване на
необходимата инфрастуктура. За енергийното осигуряване на обекта и в
технологичната схема‚ще се заложи използуването на енергия от ВЕИ.
2. Трябва ли да се извършва одит за енергийна ефективност одобрен от
АУЕР в този случай.
3. Кой от режимите по елемент „Инвестиции“ е подходящ да се избере за
инвестиране в оборудване и СМР .
4. Фирмата кандидат понастоящем не развива своята дейност в секторите
изброени в критериите за допустимост на кандидатите по тази процедура , но

1. и 2. За да са допустими по настоящата процедура, проектите 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).
В тази връзка, за да бъдат допустими посочените от Вас инвестиции, същите
следва да са препоръчани като мярка в енергийния одит с потвърден
ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно
обследването за енергийна ефективност. Допълнително инвестициите, за
които е заявена подкрепа по проекта, следва да попадат в категориите
разходи съгласно т. 14.2. от Условията за кандидатстване.
Бихме искали да обърнем внимание, 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 на
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с релизирането на проекта ще се създаде нов стопански обект , който ще
предлага продуктова иновация
относима към целите на програмата за
енергийна ефективност.

електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление,

Благодаря Ви предварително.

Допълнително, в случай че обекта, за който искате да заявите подкрепа, не е
част от предприятие по смисъла на одита т.е. не е част от обща схема на
енергозахранване и енергопотребление с други спомагателни стопанства,
съоръжения и сгради, за които е налице информация за поне една
приключила календарна година, по отношение на този обект няма да може да
бъдат предвидени мерки в енергийния одит.

Подател: Кунгалов
Ел. поща: kungalov100@abv.bg

то разходите за изпълнението им не трябва да представляват повече от 50%
от разходите по проекта.

3. 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 допълнителни
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 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
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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.
Във връзка с даденото от Вас пояснения в точка 1 следва да имате предвид,
че в случай че кандидат желае да изпълнява дейности по Елемент А,
свързани с въвеждане на ВИ, същото може да бъде направено единствено при
избиране на приложим режим по елемент А „de minimis”.
4. Съгласно т.11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията
за кандидатстване, подточка 4 „кандидатите трябва да развиват своята
основна икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите
дейности (КИД - 2008) в един от следните сектори: B „Добивна
промишленост”, C „Преработваща промишленост”, D „Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”, E
„Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване”, F „Строителство“. За да удостоверят, че осъществяват
основната си икономическа дейност в горепосочените допустими сектори,
кандидатите следва да представят към проектните предложения актуално
Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от
Националния статистически институт (въз основа на данни за 2015 г.).
На база посоченото в случай, че кандидат не отговаря на изискването за
основна икономическа дейност, дори и дейността за която кандидатства да
попада сред допустимите кодове, не би се считал за допустим кандидат по
процедурата.
Допълнително, в случай че имате предвид създаването на нов стопански
обект по смисъла на чл. 2 на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014,
бихме искали да обърнем внимание, че посоченото е недопустимо по
настоящата процедура.

116.

28.06.2016 г.

Здравейте,
във връзка със зададен въпрос № 56/08.06.2016г. бих желала да направя
следното допълнение:

За да се прецени наличието на решаващо влияние на едно предприятие по
отношение на друго предприятие, вкл. и чрез физическо лице, следва да се
вземат предвид обстоятелствата, посочени в чл. 4, ал. 5, 7 или 8 от ЗМСП.
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Съгласно разпоредбите на Търговския закон, хипотезите визирани в чл. 4, ал.
5 от ЗМСП относно възможност за придобиване на дялово участие,
определяне на управляващи, упражняване на решаващо влияние - що се касае
до дружества с ограничена отговорност, са от компетентността на
собствениците на дружествени дялове (Общото събрание или Едноличния
собственик на капитала), а не на управителите. Моля за Вашето становище
съгласно ЗМСП кой може да упражнява решаващо влияние по смисъла на чл.
4, ал. 5, т. 3 от ЗМСП между предприятия – собственикът/ците на
дружествените дялове (т.е. Общото събрание, респ. Едноличния собственик
на капитала) или управителя на дружество с ограничена отговорност ?
Успешен ден!

117.

28.06.2016 г.

Подател: Митева
Ел. поща: cveta_miteva@abv.bg
Здравейте,
Ние сме предприятие, което има над 3години история и допустим КИД, но
сме 100% общинска собственост, въпросът ни е - допустим кандидат ли сме
по процедурата Енергийна ефективност?
Поздрави,
Подател: Цветелина Георгиева
Ел. поща: tsvetelina.georgieva@gwconsulting.bg

118.

29.06.2016 г.

1. При избран от кандидата режим държавна помощ „Инвестиционни помощи
Мерки за енергийна ефективност" и предвидена мярка ко-генерационна
инсталация за собствени нужди, следва ли произведената енергия да се
използва единствено за захранване на машини и оборудване изцяло закупени
по проекта, частично придобити по проекта и съществуващи такива или е
допустима и третата хипотеза
-захранване само на
съществуващи
производствени мощности.

Съгласно чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП),
едно предприятие не може да се смята за малко и средно предприятие, ако 25
на сто или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се
контролират пряко или непряко, заедно или поотделно, от един или повече
държавни органи или други органи на местното самоуправление. В случай че
посоченото от Вас предприятие е 100 % общинска собственост и не попада в
изключението по чл. 4, ал. 4, т. 6 от ЗМСП, същото ще се счита за голямо
предприятие, което е извън обхвата на подкрепа по настоящата процедура.
Съгласно чл. 4, ал. 4, т. 6 от ЗМСП едно предприятие се смята за независимо
и в случаите, когато негови предприятия партньори са общини с брой на
жителите под 5000 души и с годишен бюджет, който не превишава 19 000
000 лв.
1.

2.

Изискванията, свързани с прилагането на режим „инвестиционни
помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ съгласно
чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014 не поставят подобно ограничение
стига произведената енергия в резултат от прилагане на енергийно
ефективната мярка да е за собствено потребление.
Съгласно Условията за кандидатстване „Кандидатите следва да имат
предвид че дейностите, свързани с въвеждане на ВИ, не представляват
първоначална инвестиция и в тази връзка не са допустими за
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2. При избран режим „Инвестиционни помощи Мерки за енергийна
ефективност" предвидена мярка за закупуване на когенерационна инсталация
попада ли в ограничениято посочено в Насоките за кандидатставне
"придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на
електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление
и разходите им за изпълнението им не трябва да представляват повече от 50%
от разходите по проекта"
3. При избран режим „Инвестиционни помощи Мерки за енергийна
ефективност" допустими ли са мерки за пречистване на отпадъчни води или
дейности за рециклиране на бракувана продукция или използването на
рециклирани суровини.
Подател: Зорница Господинова
Ел. поща: zornica_gospodinova@abv.bg

Разяснения от УО
финансиране по режим регионална инвестиционна помощ. Същите не са
допустими за финансиране и по режим „инвестиционни помощи за
мерки за повишаване на енергийната ефективност“.
На база посоченото в случай, че предвидената за придобиване от Вас
когенерация ще използва възобновяема енергия, същото може да бъде
направено само при условията на режим „de minimis”. В случай, че няма
да използва възобновяема енергия, посоченото ограничение не е
приложимо. Бихме искали да обърнем внимание, че цитираното от вас
ограничение от 50 % от разходите по проекта не е се отнася само до
придобиването на системи за отопление и охлаждане и/или производство
на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено
потребление, но и до извършването 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.
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