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Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 19.08.2016 г.
188.

09.08.2016 г.

Уважаеми дами и господа, моля за становище по следните въпроси:
1. Допустимо ли е по Мярка за въвеждане на автоматизирана система за
мониторинг на енергопотреблението, системата да представлява 1 бр.ДНА
/Софтуер/ и 1бр.ДМА, включващ определен брой елементи, които я
изграждат - мрежови анализатори, предпазители, трансформатори,
проводници и т.н. Всеки един от тези елементи е неразделна част от
системата и представлява нейна водеща характеристика. Въпреки че
отделните стойности на елементите на системата не прехвърлят прага за
ДМА, то в своята цялост те представляват единно решение. В тази връзка
считаме, че е по-подходящо тези основни елементи на системата да бъдат
описани като 1бр. ДМА - Автоматизирана система за мониторинг на
енергопотреблението, а не като спомагателни материали.
Ще приеме ли комисията цялата хардуерна част на системата да бъде
записана като 1бр.ДМА със съответните характеристики, описващи
минималните изисквания и елементи на системата?
2. Допустимо ли е като елемент от Система за енергиен мониторинг да бъде
закупен лаптоп, който да обслужва системата и прилежащия към нея
софтуер? Функцията е да събира, съхранява, архивира данни, да служи за
анализи на потреблението посредством инсталирания софтуер, за
дистанционно наблюдение на инсталацията и т.н. Допустимо ли е този разход
да бъде част от разхода за ДМА или следва да бъде бюджетиран отделно от
ДМА за основните елементи на системата?
Благодаря!
Подател: Таня Христова
Ел. поща:tania.hristova@gmail.com

1. За да са допустими разходите, свързани с автоматизираната система за
мониторинг на енергопотреблението, същата следва да е препоръчана като
мярка в енергийния одит и за нея да е налице потвърден ефект енергийни
спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за
енергийна ефективност. Допълнително, разходите за автоматизираната
система за мониторинг на енергопотреблението следва да отговарят на
изискването да представляват ДНА (съгласно определението дадено в
Приложение Х) като към тях може да има ДМА (машина, съоръжение или
оборудване) и спомагателни материали, необходими за окомплектоването на
тази система като работеща. Спомагателните материали не следва да
представляват ДМА и да не водят до повишаване стойността на актива, към
който се отнасят. На база посоченото, в случай че във Формуляра за
кандидатстване е описано и обосновано, че цитираните от Вас елементи,
представляват цялостна система, съставена от съответните елементи, е
допустимо същата да бъде записана в бюджета като 1 бр. ДМА
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно допустимостта на
даден разход ще бъде взето от Оценителната комисия, която ще разполага с
цялата необходима информация относно проектното предложение
2. В случай че посоченият лаптоп е нужен за функционирането на
автоматизираната система за мониторинг на енергопотреблението и същият
отговаря на изискването да е машина, съоръжение или оборудване, което
представлява ДМА, то следва да бъдат включен в раздел Разходи за
материални активи на т. 5 Бюджет от Формуляра за кандидатстване.
Допълнително, за да бъде считан за допустим посоченият разход същият
следва да отговаря на ограничението, заложено в т. 13.2. от Условията за
кандидатстване, а именно да не се ползва за административни нужди на
предприятието. За целта във Формуляра за кандидатстване посоченото
следва да е описано и обосновано.
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189.
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Здравейте!
Във връзка с процедура "Енергийна ефективност в МСП" имам следните
въпроси:
1. Сключили сме договор за изготвяне на енергиен одит с дружество А, но се
оказа, че за изготвянето му то е наело подизпълнител и одитът ни е изготвен
и подписан от дружество "Б".
Дружество "Б" има необходимата регистрация в Публичния регистър на
АУЕР.
При това положение допустим разход по проекта ли ще бъде наше плащане
към дружество "А" или трябва да заплатим на дружество "Б"?
2. В енергийния одит са ни предписани мерки за оползотворяване на
остатъчната топлина и за изграждане на система за мониторинг на
енергийното потребление. Предвиждаме и внедряване и сертифициране по
стандарт ISO 50001.
Тези разходи обаче са допустими по регламент "де минимис", а дружеството
ни ще изчерпи ресурса си по този регламент преди сключването на договора
за безвъзмездна помощ.
Смятаме да изпълним тези мерки изцяло за собствена сметка.
Как да го отразим в проекта?
Възможно ли е да попълним в бюджета стойността на предвидените разходи
за тях и да оставем процент на финансиране "0"? В плана за действие ще
запишем дейностите и стойността им.
Или пък да не предвиждаме никакви разходи в бюджета, а в плана за
дейностите да попълним нулева стойност на съответната дейност?
Ако е налице определен начин на отразяване на дейности, за които не можем
да получим финансиране - бихте ли го описали?
Поздрави,
Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg

Разяснения от УО

1. Посоченият разход към дружество „А“ ще се счита за допустим, в случай
че в офертата, която е представена към кандидата, дружество „А“ изрично е
заявило, че ще ползва услугите на подизпълнител. Не на последно място като
част от документацията, която следва да бъде представена във връзка с
отчитането на дейността по извършване на енергиен одит, трябва да е налице
договор за неговото извършване както между дружество „А“ и кандидата,
така и договор за посочената услуга между дружество „А“ и дружество „Б“.
Тъй като кандидатът има сключен договор за изготвяне на енергиен одит с
дружество А, то фактурата за извършения енергиен одит следва да бъде
издадена и съответно плащането за извършената услуга да бъде извършено
към същото дружество.
За повече информация относно изискването за допустимост на разходите,
свързани с извършване на енергиен одит, моля, запознайте се с отговор на
въпрос 76, т. 3.
2. Целта на проектите по процедурите за безвъзмездна финансова помощ е
чрез тях кандидатите да заявят подкрепа за изпълнение на включените в
проекта дейности. Дейности, които кандидатът ще реализира без подкрепа по
процедурата, не би следвало да се включват в проектното предложение.
В случай че кандидат включи в проекта си дейност, за която не е предвидил
разход за сметка на ОПИК в т.5 „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване,
същият няма да получи допълнителен брой точки за тази дейност (ако за
изпълнението на конкретната дейност е предвидено допълнителен брой
точки) на етап „Техническа и финансова оценка“, както и ще се извърши
преразглеждане на всички показатели от раздел II. „Критерии за техническа и
финансова оценка“, по отношение на които тази дейност би се отразила.
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190.

10.08.2016 г

Здравейте,
Имам следните въпроси по процедура BG16FROP002-3.001 “Енергийна
ефективност за малките и средни предприятия“:
1. Има ли значение имената под електронния подпис дали са написани
на латиница или кирилица?
2. Дали двата фаила трябва да се подадът заедно (pdf и ел. подпис) или
(pdf и щампа)?
3. Възможно ли е e-mail, от който се подава документацията за
кандидатстване да е различен от този на кандидата?
4. Има ли значение часа на подаване на документацията за
кандидатстване за крайния срок? (Примерно: ако се подаде
документацията в 22:30 ч. на 10.08.2016г., от кога започва да тече
срока, от 10.08.2016г или 11.08.2016г)?

Разяснения от УО

1.
2.

3.

Подател: Диана Пашева
Ел. поща diana.pasheva@bgnovaad.com

4.

Няма специфично изискване по какъв начин да бъдат изписани имената
под електронния подпис.
По настоящата процедура всички прикачени файлове/документи
съгласно т. 24 от Условията за кандидатстване трябва да се
подписват с квалифициран електронен подпис на локалния компютър
чрез attached signature –файл и подпис в един документ. Единствено
Формулярът за кандидатстване се подписва с detached КЕП. За
повече информация, моля, запознайте се с информацията, представена
в т.12 „Прикачени електронно подписани документи“ на Приложение А
„Указания за попълване на Електронен формуляр за кандидатстване“.
Посоченото от Вас е допустимо, но бихме искали да Ви обърнем
внимание, че е препоръчително проектното предложение да се подава
винаги от профила на кандидата, не от друг профил, тъй като
впоследствие ще бъде използван именно този профил за комуникация с
Управляващия орган и за отстраняване на забелязани неточности по
време на оценката на проектните предложения. По време на етап
„Оценка на проектно предложение“ комуникацията с кандидата и
редакцията на забелязани неточности по подаденото проектно
предложение ще се извършват електронно чрез профила на кандидата
в ИСУН 2020, от който е подаден съответния проект и промени на
посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към
съответния профил) са недопустими.
В случай че питането Ви се отнася до подаването на енергийния одит
крайният срок, определен за представянето му за разглеждане в АУЕР,
е 10.08.2016 г. като няма фиксиран краен час в рамките на крайния срок
и одити могат да се подават до 23 ч. 59 мин. вкл. на същия ден. Срокът
за разглеждане на одитите от страна на АУЕР започва да тече от първия
работен ден, следващ деня на подаване на енергийния одит, независимо
от часа на неговото подаване.
Крайният срок, който е определен в Условията за кандидатстване за
подаване на проектни предложения е 19:00 часа на 12.10.2016 г.
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Здравейте,
Въпрос:
Предприятието ни има 51% участие в ДЗЗД - дружество, създадено по Закона
за задълженията и договорите. Следва ли участието ни в това ДЗЗД да бъде
взето предвид, при определяне на категорията предприятие, с оглед коректно
попълване на декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и 4 от ЗМСП?

Проектни предложения подадени след този час няма да бъдат
разглеждани от страна на Оценителната комисия.
Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за малките и
средни предприятия, „предприятие” е всяко физическо лице, юридическо
лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност,
независимо от собствеността, правната и организационната си форма. На
база посоченото данните на дружеството, създадено по ЗЗД, в което
предприятието кандидат има 51 %, следва да бъдат взети предвид при
определянето на категорията на кандидата в случай че дружеството по ЗЗД е
осъществявало стопанска дейност за годината на деклариране.

Предварително благодаря!
Подател: Роман Воински
Ел. поща: r.voinski@projectpartners-bg.com
192.

11.08.2016 г

Здравейте,
Имам следния въпрос:
Във връзка с ограничението по процедурата, ако дейностите по Елемент А
включват СМР и/или системи за отопление и охлаждане и/или производство
на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено
потребление, разходите за изпълнението им да представляват до 50% от
разходите по проекта, допустимо ли е оферираните цени за СМР по оферти
към проекта (или друг тип разходи, за които има същото ограничение) и
съответно заложените в енергийния доклад да не спазват това ограничение, а
в бюджета на проекта да се заложи само част от съответния разход, така че да
бъде отговорено на ограничението - разходът да бъде до 50 % от общите
разходи по проекта?
Благодаря за конкретния отговор!
Подател: Павлина Стефанова
Ел. поща: polistefanova@gmail.com

В случай, че в енергийния одит на кандидата е препоръчана мярка за СМР,
която като стойност надвишава ограничението, заложено в Условията за
кандидатстване, а именно:
„…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
електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено
потребление, то разходите за изпълнението им не трябва да представляват
повече от 50% от разходите по проекта“,
то кандидатът би могъл да заложи в бюджета на проекта стойността на СМР,
които отговарят на посоченото ограничение, при следните условия:
1. КСС за посочените СМР, представена от кандидата към Формуляра
за кандидатстване, следва да съответства на минималните
технически и функционални характеристики, заложени в т.1.5. от
Енергийния одит;
2. Описанието и обхвата на дейността по извършване на СМР следва да
съответства изцяло на мярката, препоръчана в енергийния одит;
3. На етап изпълнение на проекта (в случай че се стигне до подписване
на административен договор), при осъществяването на процедура за
избор на изпълнител за СМР, кандидатът следва да зададе целият
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Разяснения от УО
обем СМР съгласно енергиен одит и подадени КСС към Формуляра
за кандидатстване.
4. На етап отчитане изпълнението на проекта, кандидатът следва да
представи доказателства както за извършване в цялост на заложените
СМР, така и фактури, и съответно платежни документи, за цялата
стойност, посочена в договора с изпълнителя.

5

