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Дата на разясненията от УО: 01.08.2016 г.
163

18.07.2016

Уважаеми Дами и Господа,
моля за конкретни и ясни отговори на следните въпроси по процедурата:
1. Съгласно Условията за кандидатстване и по трите възможни режима на
държавна/минимална помощ са допустими СМР
на производствени сгради и/или СМР пряко свързани с и необходими за
въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за
енергийна ефективност.
В същото време при избран по Елемент А на процедурата режим “регионална
инвестиционна помощ” има изискване всички активи, препоръчани като
мярка в енергийния одит/съответно включени като разходи в рамките на
Елемент А, да са пряко свързани с разширяване на капацитета на
съществуващ стопански обект или с основна промяна в целия производствен
процес на съществуващ стопански обект.
Въпросът в случая е дали при избран режим "регионална инвестиционна
помощ" гореспоменатото изискване се отнася и в случай на планирани СМР в
рамките на Елемент А?
И ако да, защо изобщо в Условията за кандидатстване е записано, че е
допустимо СМР в режим "регионална инвестиционна помощ" при положение,
че и при СМР на производствени сгради и дори при СМР необходими за
въвеждане в експлоатация на активи реално може да се обоснове само
НЕПРЯК ефект върху разширяване на капацитета и/или основна промяна в
целия производствен процес на предприятието?!?
2. В продължение на предишния въпрос - възможно ли е в т. 11.1 от
Формуляра за кандидатстване да бъде направена обосновка, че като цяло
проектът е свързан с разширяване на производствения капацитет при
следната конкретика на проекта: 60% инвестиции в производствени активи и
40% СМР на производствената сграда?
Или е необходимо за всяка отделна мярка/дейност (по конкретно мярката
СМР) да се прави отделна обосновка как допринася за разширяване на
капацитета и/или основна промяна в целия производствен процес на
предприятието?

1. В Условията за кандидатстване подробно е описано на какви изисквания
трябва да отговарят проектите, за да се считат за допустими по всеки един от
приложимите режими на държавна/минимална помощ.
Отговорност на кандидата е да прецени и обоснове в проектното си
предложение съответствието на инвестициите, за които е заявил подкрепа, с
изискванията и ограниченията на избрания от него приложим режим на
държавна/минимална помощ.
Следва да имате предвид, че за да бъдат признати като допустими
дейностите, планирани да бъдат изпълнени в рамките на режим „регионална
инвестиционна помощ“, (вкл. и дейностите, свързани с извършване на СМР)
същите трябва да представляват първоначална инвестиция 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.
Ако някой от заявените за подкрепа активи по Елемент А, не е обоснован от
гледна точка на първоначална инвестиция съгласно условията на настоящата
процедура, разходите за посочените активи ще бъдат премахнати от
бюджета.
2. На база горепосоченото, за да са допустими разходите за СМР, следва в
т.11.1. от Формуляра за кандидатстване да сте представили подробна и
аргументирана информация как всяка една от посочените от Вас дейности
по извършване на СМР е пряко свързана с разширяване на капацитета на
съществуващ стопански обект или основна промяна в целия
производствен процес на съществуващ стопански обект.
Бихме искали да обърнем внимание, че СМР във връзка с изпълнение на
мярка за енергийна ефективност са част от мярката, тъй като за тях е
предвидено описание в рамките на точка 3.1.2.1. от енергийния одит и в тази
връзка изпълнението на самата мярка, както и СМР свързани с нея, следва да
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3. Закупуването на газокар/и в кой от възможните три режима на процедурата
би било допустима дейност? И по-конкретно би ли било допустимо при
избран режим по Елемент А на процедурата "регионална инвестиционна
помощ?
4. Модернизация на кранове (смяна на двигатели и преминаване към
радиоуправление) в кой от възможните три режима на процедурата би било
допустима дейност? И по-конкретно би ли било допустимо при избран режим
по Елемент А на процедурата "регионална инвестиционна помощ?

са част от една и съща дейност.

Подател:Елица Георгиева
Ел. поща: georgievae2001@yahoo.com

3. Моля, запознайте се с отговор на въпрос 7, т. 2. и отговор на въпрос 15.

4. Допустимите разходи по настоящата процедура са описани в т.14.2 от
Условията за кандидатстване като те включват разходи за придобиване на
машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни
материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в
обследването за енергийна ефективност, като тези разходи трябва да
отговарят на дефиницията за материални активи, посочена в Приложение Х.
В Условията за кандидатстване изрично е посочено, че за да са допустими
разходите по режим „регионална инвестиционна помощ“ същите следва да
представляват първоначална инвестиция 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 посочените от Вас двигатели и
радиоуправление са част от новите по-енергийно ефективни машини,
съоръжения и оборудване, то подобни разходи могат да бъдат подкрепени по
настоящата процедура при спазване на всички останали критерии,
изисквания и условия. По настоящата процедура няма да се подкрепя
придобиването на двигатели и внедряване на радиоуправление в случаите,
когато това представлява по-скоро добавяне на компоненти към
съществуващи активи, без да е налице достатъчна увереност, че същите
представляват първоначална инвестиция в цялостно ново решение.
Освен това, придобиването на оборудване към съществуващи
производствени линии не може да гарантира устойчивостта на направената
инвестиция, тъй като е възможно останалите части от съществуващото
оборудване да са остарели и амортизирани, което увеличава риска от
непостигане на ефекта от изпълнението на проекта, неговите цели и
резултати в такава степен, както придобиването на цялостно ново решение.
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на
даден разход ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с
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цялата необходима информация относно проектното предложение.

164

18.07.2016

Здравейте,
Във връзка с отворената процедура за конкурентен подбор BG16RFOP0023.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ имаме
следното запитване:
Предприятието кандидат е микро предприятие с код на икономическа
дейност от група С, код 32.50 „Производство на медицински и зъболекарски
инструменти и средства“ като основната дейност на дружеството е
производството на зъбни протези и други зъботехнически продукти. Тази
дейност съгласно ЗДДС, чл. 39, т. 5 е освободена доставка, поради което не
сме регистрирани по ЗДДС.
В Условията за кандидатстване е записано, че е недопустим разход
възстановимото ДДС, но никъде не се упоменава по какъв начин следва да
бъде третирано невъзстановимото ДДС.
Прави впечатление, че в Указанията за попълване на формуляра за
кандидатстване, стр. 4 е записано, че в т. 1 Основни данни за проекта, в
полето „ДДС е допустим разход по проекта трябва да се избере алтернативата
„Не“. Това означава ли, че невъзстановимото ДДС също е недопустим разход
по процедурата?
В случай че невъзстановимото ДДС е допустим разход по процедурата, моля
за разяснение какви стойности (цена с ДДС или цена без ДДС) следва да
бъдат записани в следните документи:
- Енергиен одит (Приложение Б) в т.ч. изчисляване на вътрешната норма на
възвръщаемост по мерки (Приложение Б1)
- Формуляр за кандидатстване, т. 5 Бюджет

Съгласно Условията за кандидатстване Бюджетът (т. 5 от Формуляра за
кандидатстване) трябва да отразява допустимите разходи, които са свързани
с изпълнението на проекта. По настоящата процедура са недопустими
разходите за възстановим ДДС във връзка с изпълнението на проекта.
Недопустимите разходи за възстановим ДДС няма да се считат за собствено
съфинансиране от страна на бенефициента. Обратно, невъзстановимият ДДС
е допустим разход по процедурата и в тази връзка неговата стойност следва:
- да бъде включена при изчисляване на Вътрешната норма на
възвращаемост;
- да бъде включена в стойността на активите и услугите в Бюджета.
Обстоятелството, че кандидатът не е регистриран по ЗДДС следва да бъде
отразено в т. 1 на Формуляра за кандидатстване, раздел „Основни данни“,
както и в т. 2 „Данни за кандидата“, раздел „Допълнително описание“.

С уважение,

165.

19.07.2016

Подател: Силвия Сивова
Ел. поща: silvi_sivova@yahoo.com
Здравейте,
Бихте ли ми отговорили на следния въпрос за процедура на подбор на
проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни
предприятия“:

Производството на други изделия от дървен материал (което е част от код
С16.29) е допустимо за заявяване на подкрепа по настоящата процедура, с
изключение на производството на дърва за горене или пелети, получени от
пресована дървесина или заместители. Производството на изделия от
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1.Код на икономическа дейност С16 допустим ли е целия, и ако не, моля
посочете производството на други изделия от дървен материал с код С16.29,
допустим ли е по настоящата процедура и конкретно производството на
пелети.
С пожелание за здраве и успех!

корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29)
също е недопустимо за подкрепа по настоящата процедура.
В случай че основният Ви код на икономическа дейност е C16.29 и основната
Ви икономическа дейност е свързана с някоя от горепосочените недопустими
дейности, може да кандидатствате по настоящата процедура, но за дейност,
различна от недопустимата, при съблюдаване на всички останали изисквания
и ограничения, посочени в Условията за кандидатстване.
За допълнителна информация, моля, запознайте се с отговора на въпрос 102,
126, 128 и 134.

Подател: Крум Георгиев
Ел. поща: krumgeorgiev2004@yahoo.com
166.

20.07.2016

Здравейте,
Въпросът ми е свързан с процедура по подбор на проекти BG16RFOP0023.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.
При избран режим на регионална инвестиционна помощ за първоначални
инвестиции в материални и нематериално активи, свързани с разширяване на
капацитета на съществуващ стопански обект,
Допустимо ли е извършване на СМР за осигуряване на необходими
температурни показатели за нормално функциониране на електрониката на
новозакупена машина по посочения режим на помощ за разширяване на
производствения капацитет и/или извършване на СМР на същата
производствена сграда, в която ще бъде инсталирана новата машина - като
термоизолация на покрив и смяна на винкелна дограма с ПВЦ дограма, при
условие, че е спазено ограниението за стойност на СМР до 50% от разходите
по проекта и че това ще доведе до увеличаване на балансовата стойност на
сградата?

Моля, запознайте се с отговор на въпрос 163, т. 1 и 2.

Предварително благодаря за вниманието!

167.

20.07.2016

Подател:Десислава Дулева
Ел. поща: office@remel.bg
Здравейте,
Моля да отговорите на следните въпроси във връзка с процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни
предприятия“:
Въпрос 1: Във връзка с увеличаване на капацитета на производството, едно
предприятие планира да кандидатства по мярка, свързана със закупуване на

1. Посочената от Вас система би се считала за допустима по режим
„регионална инвестиционна помощ“ и режим „инвестиционни помощи за
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следното съоръжение – Система за ферментация, състояща се от неръждаеми
съдове с водни ризи, хладилен агрегат и система за автоматизиран контрол на
температурата. Посочената система работи на следния принцип –
ферментационният материал се съхранява в неръждаемите съдове като
необходимата температура се постига чрез хладилния агрегат, който охлажда
вода, която достига до водните ризи посредством стационарни тръбопроводи.
Допустима ли е тази инвестиция по режим „Регионална инвестиционна
помощ“ и по режим „Мерки за инвестиции в енергийна ефективност“?

мерки за повишаване на енергийната ефективност“ при съблюдаване на
всички изисквания и ограничения, заложени в Условията за кандидатстване.
С оглед спецификата на системата, която искате да придобиете, бихме искали
да обърнем внимание за ограничението за дейностите, за които не може да се
получава подкрепа с оглед избягване на припокриването на интервенциите
между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Недопустимите
кодове за подкрепа в тази връзка са изрично посочени в подточка 2) от т. 11.2
на Условията за кандидатстване, вкл. код 11.02. „Производство на вина от
грозде”; код 11.03. „Производство на други ферментирали напитки” и код
11.06. „Производство на малц”.
Допълнително, в случай, че посоченият от Вас хладилен агрегат произвежда
енергия и представлява отделен актив, а не е част от съоръжението, което
планирате да закупите, то същият не би следвало да е допустим по режим
“регионална инвестиционна помощ” с оглед на ограничението инвестиции в
системи, които произвеждат енергия, вкл. и за собствено потребление
(като системи за климатизация, котли, системи за оползотворяване на
остатъчна топлинна енергия, ко-генерация, термопомпи, вентилационни
системи и др. под.), да не могат да получат финансиране по режим
„регионална инвестиционна помощ“. В случай, че посоченият хладилен
агрегат не произвежда енергия това следва да е ясно посочено и обосновано
във Формуляра за кандидатстване.
Следва да имате предвид, също така, че агрегатът трябва да се използва за
целите на новозакупеното оборудване и да не представлява добавяне на
компонент към съществуващи активи. По настоящата процедура няма да се
подкрепя придобиването на агрегати в случаите, когато това представлява
по-скоро добавяне на компоненти към съществуващи активи, без да е налице
достатъчна увереност, че същите представляват първоначална инвестиция в
цялостно ново решение.
За повече информация, моля, запознайте се с отговор на въпрос 163, т.4.

Въпрос 2: Към посочената система опционално може да се добави следният
компонент, който става неразделна част от цялото съоръжение топлообменник, който да усвоява остатъчната топлинна енергия, която се
изхвърля в атмосферата при охлаждането на горещите фреонови пари, като
тази енергия може да се оползотворява като се използва например за
подгряване на вода. В допълнение, топлинната енергия се освобождава
вследствие на протичащите процеси с използвания фреон, а не въздух, вода
или друг възобновяем източник, поради което инвестицията в посочената
мярка не представлява инвестиция във ВЕИ. В случай че се добави
гореописаният компонент към системата, тя допустима инвестиция ли е по
режим „Регионална инвестиционна помощ“ и по режим „Мерки за
инвестиции в енергийна ефективност“?
Въпрос 3: АУЕР ще дават ли становище относно това дали конкретна мярка е
допустима по избрания режим, предвид на спецификите на мерките, когато
одобряват доклада на енергийния одитор?
Подател:Мария Денкова
Ел. поща: m.denkova@projecthouse.bg

2. Моля, запознайте се с разяснението на УО, публикувано на 27.06.2016 г. в
рубриката „Въпроси и отговори“ по процедурата. На база така даденото
разяснение посоченият от Вас топлообменник не би следвало да се счита за
допустим разход по режим „регионална инвестиционна помощ“, в случай че
същият представлява система за оползотворяване на остатъчна топлина и
произвежда енергия. Независимо че посоченият топлообменник ще стане
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част от съоръжението, по своята същност той представлява самостоятелен
елемент, без който системата може да функционира, а не е неразделна част от
него.
Допълнително доколкото на база предоставената в запитването Ви
информация може да се направи заключението, че системата, допълнена с
компонента топлообменник, не използва ВИ, същата може да бъде придобита
по режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната
ефективност“.

168.

20.07.2016

Здравейте,
Моля да отговорите допустимо ли е кандидат (с допустим код на
икономическа дейност съгласно КИД-2008) с проект с избран режим на
подкрепа под „de minimis“ да кандидатства за изпълнение на проект под друг
код на икономическа дейност, отново допустим съгласно изискванията?
Например фирма, регистрирана с основен код като строителна, (43.99) иска
да кандидатства за изпълнение на дейности по енергоефективни мерки,
основани на препоръки от извършен енергиен одит - в нов за фирмата, но
допустим съгласно изискванията код - за производство на мебели (31.09)?
Благодаря предварително,

169.

20.07.2016

Подател:Веселина Купенова
Ел. поща: v.kupenova@ogra.bg
Здравейте,
Допустимо ли е да се планира дейност по визуализация (и/или одит), но да не
се предвижда разход за това, а дейността да се изпълни изцяло със средства
на кандидата?
Ако е допустимо, трябва ли да залагаме такъв разход и да посочваме 0% на
финансиране или не е нужно да го включваме като бюджетен ред?
Благодаря за отделеното време.

3. Моля, запознайте се с отговор на въпрос 157, т. 1 и 2.
Кандидат може да заяви подкрепа за дейности по проекта, различни от
основния му код на икономическа дейност, при положение че както основния
код на икономическа дейност, така и този, за който кандидатът ще заяви
подкрепа са сред допустимите по процедурата.
Кандидат с код на основна икономическа дейност 43.99 може да заяви
подкрепа за дейности по код по КИД 31.09 при спазване на всички останали
условия и ограничения, заложени в Условията за кандидатстване.
Бихме искали да обърнем внимание, също така, че посоченото е допустимо,
ако за обекта, в рамките на който ще се развива новата дейност, са налице
данни за енергопотреблението за минимум една пълна календарна година.
За повече информация може да се запознаете и с отговор на въпрос 44, т.2.

С оглед изпълнението на задълженията на бенефициентите по Регламент
1303/2013 за мерки за комуникация и информация, допустимите разходи по
настоящата процедура включват разходи за публичност и визуализация
(ограничени до 3 000 лв.). Мерките за информация и публичност са описани
в т. 3 от Условията за изпълнение, като неспазването на правилата за
визуализация може да доведе до непризнаване на част или на цялата
стойност на извършените по проекта разходи.
Условията за кандидатстване не съдържат изискване кандидатите да
включват дейности, респективно разходи за визуализация в проектните си
предложения, като могат да финансират тези разходи и със собствени
средства. В случай че разходите за визуализация се финансират със
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Подател: Веселина Купенова
Ел. поща: v.kupenova@ogra.bg

собствени средства, не е необходимо във Формуляра за кандидатстване да се
описват дейности за визуализация и да се залагат разходи за визуализация.
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