СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ”

№

Рег. № на
проектното
предложение

Наименов
ание на
кандидата

Наименование на
проектното
предложение

Основание за отхвърляне
1.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 23 от Условията за
кандидатстване по отношение начина на неговото подаване.
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BG16RFOP0023.001-0003

"ЕНЕРКЕМ
ИКАЛ"
ЕООД

"Постигане на
устойчив растеж и
конкурентоспособн
ост, чрез
въвеждане на
мерки за енергийна
ефективност в
"Енеркемикал"
ЕООД"

Формулярът за кандидатстване е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от г-жа
Тихомира Леонидова Лазарова, която видно от Търговския регистър не е лице с право да
представлява кандидата.
Към проекта не е представено пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП и
подписване с КЕП на документите, за които не е изрично отбелязано в т. 24 от Условията, че
не могат да се подписват от упълномощени лица, тъй като с тях се декларират данни, за които
се носи наказателна отговорност. Прикачен е само квалифициран електронен подпис (КЕП), с
който е подписан документа.
След изпратено уведомление за установените нередовности е представено пълномощно,
съгласно което лицето с право да представлява кандидата упълномощава г-жа Тихомира
Леонидова Лазарова да подаде проектното предложение с КЕП и да подпише с КЕП
документите, за които не е изрично отбелязано в т. 24 от Условията, че не могат да се
подписват от упълномощени лица, което не е подписано с КЕП. Файлът, съдържащ
пълномощното се асоциира с КЕП, прикачен към проекта, в резултат на което е установено, че
първоначално представеният КЕП е на г-жа Тихомира Леонидова Лазарова (упълномощеното
лице), а не на лицето с право да представлява кандидата.
Съгласно Условията за кандидатстване, стр. 55: "ВАЖНО: Проектното предложение се подава
електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с КЕП от лице с право да представлява
кандидата или упълномощено от него лице.". В конкретния случай проектното предложение е
подадено по електронен път като е подписано с КЕП от лице, различно от лицето с право да
представлява кандидата, което не е упълномощено, съгласно изискванията на Условията за
кандидатстване, тъй като представеното пълномощно не е подписано с КЕП от официалния
представител на дружеството-кандидат.
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. а), б), в), г) и н) от
Условията за кандидатстване и Критерии № 9, 10, 11, 12 и 22 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Й към

Условията за кандидатстване).
Към проектното предложение не са представени Декларация, че кандидатът е запознат с
условията за кандидатстване и условията за изпълнение, Декларация по чл. 25, ал. 2 от
Закона за управление на средствата от европейските фондове, Декларация за
държавни/минимални помощи и Декларация по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните
предприятия и Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП и подписване с
КЕП на документите, за които не е изрично отбелязано в т. 24 от Условията, че не могат да се
подписват от упълномощени лица, тъй като с тях се декларират данни, за които се носи
наказателна отговорност.
Прикачен е само квалифициран електронен подпис (КЕП).
След изпратено уведомление за установените нередовности са представени Декларация, че
кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение, Декларация
по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските фондове, Декларация
за държавни/минимални помощи и Декларация по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и
средните предприятия и Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП и
подписване с КЕП на документите, за които не е изрично отбелязано в т. 24 от Условията, че
не могат да се подписват от упълномощени лица, тъй като с тях се декларират данни, за които
се носи наказателна отговорност, които не са подписани с квалифициран електронен подпис
(КЕП). Представените файлове се асоциират с КЕП, прикачени към проекта,в резултат на
което е установено, че квалифицираният електронен подпис (КЕП), с който са подписани
документите е на г-жа Тихомира Леонидова Лазарова, а не на лицето с право да представлява
кандидата.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред горепосочените документи не
бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията,
проектното предложение се отхвърля.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "Официалният/те представител/и на
кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват декларациите, тъй като с
декларациите по букви а/, в/ и г/ се декларират данни, които деклараторът декларира в лично
качество или съответно данни за представляваното от него юридическо лице, като за
верността
им
се
носи
наказателна
отговорност,
която
също
е
лична.".
2.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. д) и е) от
Условията за кандидатстване и Критерии № 13 и 17 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Й към
Условията
за
кандидатстване).
Към проектното предложение не са представени Удостоверение от Националния
статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата
(въз основа на данни за 2015 г.) и Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс
(индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.

Прикачен е само квалифициран електронен подпис (КЕП), с който са подписани документите.
След изпратено уведомление за установените нередовности са представени Удостоверение
от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа
дейност на кандидата (въз основа на данни за 2015 г.) и Отчет за приходите и разходите и
Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., които не са подписани с
квалифициран електронен подпис (КЕП). Представените файлове се асоциират с КЕП,
прикачени към проекта, в резултат на което е установено, че квалифицираният електронен
подпис (КЕП) е на г-жа Тихомира Леонидова Лазарова, която не е упълномощена, съгласно
изискванията на Условията за кандидатстване, тъй като по отношение на представителната
власт на лицето е представено пълномощно, което не е подписано с КЕП от лицето с право да
представлява
кандидата.
Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015
г. не са оповестени в Търговския регистър в идентичен формат на този, в който са подадени
към НСИ за съответната година.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред горепосочените документи не
бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията,
проектното предложение се отхвърля.
1.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 23 от Условията за
кандидатстване по отношение начина на неговото подаване.

2

BG16RFOP0023.001-0004

"ДОБРИН
А 90 ПЕЕВ И СИЕ" ООД

"Повишаване на
енергийната
ефективност в
производството на
фирма за мебели
"Добрина 90 Пеев и
С-ие" ООД"

Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез системата ИСУН 2020, като
е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП), чийто титуляр е "Конситренд Ко 2016"
ООД
юридическо
лице,
различно
от
юридическото
лице-кандидат.
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване, кандидат по настоящата процедура е
"Добрина
90
Пеев
и
С-ие"
ООД.
Съгласно Условията за кандидатстване, стр. 55: "ВАЖНО: Проектното предложение се подава
електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с КЕП от лице с право да представлява
кандидата или упълномощено от него лице.".
В чл. 4 от Закона за електронния документ и електронния подпис е записано, че: "Автор на
електронното изявление е физическото лице, което в изявлението се сочи като негов
извършител. Титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е извършено
електронното изявление.". В тази връзка волеизявлението относно подаването на проектното
предложение следва да произтича от предприятието-кандидат чрез подписването на
Формуляра за кандидатстване от лице с право да представлява дружеството или чрез
подписването му от упълномощено за това лице. В конкретния случай проектното
предложение
е
подадено
от
името
на
друго
юридическо
лице.
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
87/20.06.2016 г.: "Документите по т. 24 от Условията за кандидатстване и формуляра за
кандидатстване по процедурата могат да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис

с титуляр и автор - физическото лице, което е официален
представител на
кандидата/упълномощено от него лице или с квалифициран електронен подпис с титуляр
юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е официалния
представител
на
предприятието-кандидат
или
упълномощено
от
него
лице.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
На кандидата е предоставена възможност да подпише коректно Формуляра за кандидатстване,
като след изпратено искане за установени нередовности, Формулярът отново е подписан с
Квалифициран електронен подпис (КЕП) на юридическо лице, различно от юридическото лицекандидат.
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. б) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 10 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
Към проектното предложение не е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за
управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове от г-н
Добри Михайлов Пеев, в качеството му на лице по чл. 40 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки.
След изпратено уведомление за установените нередовности е представена Декларация по
чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове от г-н Добри Михайлов Пеев, която не е подписана с квалифициран
електронен подпис (КЕП) от декларатора, а е подписана с КЕП от г-н Милчо Добрев Пеев.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред декларацията не бъде
предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно изискванията, проектното
предложение се отхвърля.
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BG16RFOP0023.001-0006

"РЕТРОУ
ЮТ
АКСАГА"
ЕООД

"Енергийна и
ресурсна
ефективност в
производството на
фирма за мека
мебел "Ретроуют
Аксага" ЕООД"

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 23 от Условията за
кандидатстване по отношение начина на неговото подаване.
Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез системата ИСУН 2020, като
е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП), чийто титуляр е "Конситренд Ко 2016"
ООД
юридическо
лице,
различно
от
юридическото
лице-кандидат.
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване, кандидат по настоящата процедура е
"Ретроуют Аксага" ЕООД.
Съгласно Условията за кандидатстване, стр. 55: "ВАЖНО: Проектното предложение се подава
електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с КЕП от лице с право да представлява

кандидата или упълномощено от него лице.".
В чл. 4 от Закона за електронния документ и електронния подпис е записано, че: "Автор на
електронното изявление е физическото лице, което в изявлението се сочи като негов
извършител. Титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е извършено
електронното изявление.". В тази връзка волеизявлението относно подаването на проектното
предложение следва да произтича от предприятието-кандидат чрез подписването на
Формуляра за кандидатстване от лице с право да представлява дружеството или чрез
подписването му от упълномощено за това лице. В конкретния случай проектното
предложение
е
подадено
от
името
на
друго
юридическо
лице.
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
87/20.06.2016 г.: "Документите по т. 24 от Условията за кандидатстване и формуляра за
кандидатстване по процедурата могат да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис
с титуляр и автор - физическото лице, което е официален
представител на
кандидата/упълномощено от него лице или с квалифициран електронен подпис с титуляр
юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е официалния
представител на предприятието-кандидат или упълномощено от него лице.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения са задължителни за всички кандидати.
На кандидата е предоставена възможност да подпише коректно Формуляра за кандидатстване,
като след изпратено искане за установени нередовности, Формулярът отново е подписан с
Квалифициран електронен подпис (КЕП) на юридическо лице, различно от юридическото лицекандидат.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
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BG16RFOP0023.001-0036

"ВИАС
ИНЖЕНЕР
ИНГ"
ЕООД

"Конкурентоспособ
ност чрез
инвестиции в
енергоефективно
технологично
оборудване"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".

По проекта се кандидатства за производство на фракции от инертни материали.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено, че "Към настоящия момент предприятието
произвежда фракции от инертни материали с наличен Комбиниран багер товарач с
хидравличен чук и Мини челен товарач – под наем", като в енергийния одит, изготвен за
целите на кандидатстване с проектно предложение по процедурата, е посочено, че
производството, за което се кандидатства "ще стартира през 2016 г.". В т. 1.2.2. "Данни за
производството на предприятието" от одита не се съдържат данни, съгласно които кандидатът
да е проивеждал през разглеждания период: 2013 г.-2015 г., фракции от инертни материали.
Продуктът от дейността на кандидата, въз основа на който са препоръчани мерки в одита е
"Строителни
обекти".
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано съществуващо
производство на фракции, а е представено "Описание на производствения процес с новите
активи".
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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 (2013-2015 г.) 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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения са задължителни за всички кандидати.
Видно от данните в Енергийния одит, дейността за която се кандидатства е стартирала през
2016 г. и данни за това производство не могат да бъдат препоръчвани и заявявани. Мерките в
одита не са препоръчани въз основа на данни за съществуващо производство на кандидата,
поради което не може да бъде потвърдено наличието на разширяване на капацитета на

стопанския обект в съответствие с дадените от УО указания. Съгласно Условията за
кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да
произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и значително
усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя из основи.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
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BG16RFOP0023.001-0053

"НАДЕЖД
АНАДЕЖДА
ХРИСТОВ
А" ЕТ

"Конкурентоспособ
ност и устойчиво
развитие на ЕТ
"НАДЕЖДА НАДЕЖДА
ХРИСТОВА" чрез
енергийна
ефективност"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за производство на фракции от инертни материали.
Съгласно данни от Формуляра за кандидатстване: "Към момента на кандидатстване ЕТ
“Надежда-Надежда Христова“, произвежда с взето еднодеково сито под наем само една
фракция "стерил" с размери 0-63 мм, която има прилижение за основи на пътища", но в
енергийния одит, изготвен за целите на кандидатстване с проектно предложение по
процедурата, не се съдържа информация, съгласно която производството на инертни
материали е извършвано от кандидата към датата на изготвянето му. В т. 1.2.2. "Данни за
производството на предприятието" от одита не се съдържат данни, съгласно които кандидатът
е проивеждал през разглеждания период: 2013 г.-2015 г., фракции от инертни материали.
Продуктите от дейността на кандидата, въз основа на които са препоръчани мерки в одита са
"Строителни обекти", "Пътнически транспорт" и "Товарен автомобилен транспорт".
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано съществуващо
производство на фракции, а е представена "Технология на производството на фракции".
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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 (2013-2015 г.) 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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
Видно от данните в енергийния одит и Формуляра за кандидатстване не може да бъде
потвърдено, че препоръчаните мерки в одита и заявените за финансиране дейности във
Формуляра за кандидатстване се отнасят за съществуващ и произвеждан продукт. Тъй като
мерките в Енергийния одит не са препоръчани въз основа на данни за съществуващо
производство на кандидата, не може да бъде потвърдено наличието на разширяване на
капацитета на стопанския обект в съответствие с дадените указания от УО. Съгласно
Условията за кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на съществуващ
стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански
обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и
значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя
из основи.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. е) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 17 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
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BG16RFOP0023.001-0055

"КОСМОС
ШИПИНГ"
АД

"Eнергийна
ефективност в
"Космос Шипинг"
АД"

Към проектното предложение са представени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен
баланс (индивидуален) за 2013 г. и 2014 г., които не са в идентичен формат на този, в който са
подадени към НСИ за съответната година.
След изпратено уведомление за установените нередовности не са представени Отчет за
приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г. и 2014 г. в указания от
Оценителната комисия срок.
Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г. и 2014 г. не са
оповестени в Търговския регистър в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ

за съответната година.
Съгласно Приложение Й към Условията за кандидатстване "Критерии и методология за оценка
на проектните предложения", в случай че след допълнително изискване по установения ред
горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не
съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за
оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от
Условията за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на
кандидатите".
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BG16RFOP0023.001-0057

"ПРОДЖЕ
КТ
МЕНАДЖЕ
Р" ЕООД

"Енергийна
ефективност в
ПРОДЖЕКТ
МЕНАДЖЕР ООД"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Съгласно данни от Формуляра за кандидатстване: "Инвестициите по настоящия проект са
насочени към разширяване дейността на компанията чрез започване на собствено
производство на основни продукти, които се използват в строителните обекти: Фракции от
инертни
материали
и
бетонови
изделия."
В енергийния одит и Формуляра за кандидатстване е посочено, че направленията в дейността
на
предприятието
са
две:
Строителство
и
поддръжка
на
пътища
и
прилежаща
инфраструктура;
- Строителство, ремонт и модернизация на обществени, административни и жилищни сгради.
Посочено е също, че произвежданите фракции са с приложение в производството на асфалт и
бетон,
както
и
за
основи
на
пътища.
Съгласно представената информация "Ще се постигне по-високо качество на изделията,
благодарение на упражнявания контрол от суровината, през производството до полагането на
бетоновите изделия на обектите".
Във Формуляра за кандидатстване и енергийния одит, кандидатът е заявил, че реализирането
на дейностите по проекта ще опосреди изпълнението на двете направления в дейността му,
едно от които е строителство и поддръжка на пътища и прилежаща инфраструктура.
Посочените дейности: строителство и поддръжка на пътища и прилежаща инфраструктура,
представляват строителство на транспортна инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
2.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II.
"Допустими дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9

от Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за производство на фракции от инертни материали и бетонови
изделия.
Съгласно данни от Формуляра за кандидатстване: "Инвестициите по настоящия проект са
насочени към разширяване дейността на компанията чрез започване на собствено
производство на основни продукти, които се използват в строителните обекти: Фракции от
инертни
материали
и
бетонови
изделия".
В енергийния одит, изготвен за целите на кандидатстване с проектно предложение по
процедурата, също не се съдържа информация, съгласно която производството на инертни
материали и бетонови изделия да е извършвано от кандидата. В т. 1.2.2. "Данни за
производството на предприятието" от одита не се съдържат данни, съгласно които кандидатът
да е проивеждал през разглеждания период: 2013 г.-2015 г., фракции от инертни материали и
бетонови изделия. Продуктът от дейността на кандидата, въз основа на който са препоръчани
мерки
в
одита
е
"Инфраструктурни
обекти".
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано съществуващо
производство на фракции и бетонови елементи, а е представена информация, съгласно която:
"Инвестициите по настоящия проект са насочени към разширяване дейността на компанията
чрез започване на собствено производство на основни продукти, които се използват в
строителните обекти: Фракции от инертни материали и бетонови изделия".
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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 (2013-2015 г.) 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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
Видно от данните в Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване не може да бъде
потвърдено, че препоръчаните мерки в одита и заявените за финансиране дейности във
Формуляра за кандидатстване се отнасят за съществуващ и произвеждан продукт. В одита и
формуляра е посочено, че разширяването на производстовото ще се реализира чрез
започване на новото производство. В резултат от изпълнението на проекта не е налице
производство на поне един от вече произвежданите продукти. Мерките в одита не са
препоръчани въз основа на данни за съществуващо производство на кандидата, поради което
не може да бъде потвърдено наличието на разширяване на капацитета на стопанския обект.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на
съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият
стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите
продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен
процес не се променя из основи.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
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Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за производство на бетонови блокчета. Във Формуляра за
кандидатстване е посочено, че "Предприятието експлоатира Машина за производство на
бетонни блокчета и Мини челен товарач - 2бр. по силата на сключен договор за наем. С
технологичното оборудване се произвеждат бетонови блокчета", а в енергийния одит, изготвен
за целите на кандидатстване с проектно предложение по процедурата, е посочено, че
производството, за което се кандидатства ще стартира през месец януари 2016 г.
В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни,
съгласно които кандидатът е проивеждал през разглеждания период: 2013 г.-2015 г., бетонови
блокчета. Продуктът от дейността на кандидата, въз основа на който са препоръчани мерки в
одита е "Строителни услуги". В таблицата е посочен и продукт "Бетонови елементи", като за
него няма данни, че е произвеждан през нито една от посочените години (2013-2015 г.).
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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 (2013-2015 г.) 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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
Видно от данните в Енергийния одит, дейността за която се кандидатства е стартирала през
2016 г. и данни за това производство не могат да бъдат препоръчвани и заявявани по режим
"регионална помощ" съгласно дадените указания от УО. Мерките в одита не са препоръчани

въз основа на данни за съществуващо производство на кандидата, поради което не може да
бъде потвърдено наличието на разширяване на капацитета на стопанския обект. Съгласно
Условията за кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на съществуващ
стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански
обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и
значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя
из основи.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ".
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване с новозакупените активи ще бъде
обособена технологична линия за фрезоване на асфалт, рециклиране на асфалт, полагане на
асфалт.
Заявените за закупуване активи: "Фреза", "Багер товарач", "Mашина за рециклиране на
асфалт", "Асфалтополагач", "Двубандажен вибрационен валяк", 'Мини Челен Товарач" са
обичайно
предназначени
за
извършване
на
пътностроителна
дейност.
Според данните във Формуляра за кандидатстване: "С новия актив ще се постигне
разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект за производство на рециклиран
асфалт – от 0,70 т/час до 3 тона в час и полагането му".
Полагането на асфалт представлява строителство на транспортна инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По
проекта
се
кандидатства
за
производство
на
фракции.
Съгласно данни от Формуляра за кандидатстване: "Към настоящия момент предприятието
разполага
с
пресевна
инсталация
от
90-те
години...".
В Енергийния одит, изготвен за целите на кандидатстване с проектно предложение по
процедурата, не се съдържа информация, съгласно която производството на фракции от
инертни материали е извършвано от кандидата към датата на изготвянето му. В т. 1.2.2.
"Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни, съгласно които
кандидатът е проивеждал през разглеждания период: 2013 г.-2015 г., фракции от инертни
материали. Продуктите от дейността на кандидата, въз основа на които са препоръчани мерки
в
одита
са
"Бетонови
смеси",
"Вар
(хоросан)"
и
"Бетонова
замазка".
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения са задължителни за всички кандидати.
Данните в Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване, не потвърждават, че

препоръчаните мерки в одита и заявените за финансиране дейности във Формуляра за
кандидатстване се отнасят за съществуващ и произвеждан продукт, тъй като в изготвения одит
липсват данни за произведен продукт: фракции. Мерките в одита не са препоръчани въз
основа на данни за съществуващо производство на кандидата, поради което не може да бъде
потвърдено наличието на разширяване на капацитета на стопанския обект в съответствие с
дадените указания от УО. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата
разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на
инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един
от вече произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че
базисният производствен процес не се променя из основи.
Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1., подт. 4 от Условията за
кандидатстване: "Критерии за допустимост на кандидатите" и на критерий № 4 от
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване.
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Към проектното предложение е представено удостоверение от Националния статистически
институт с изх. № Ю-П-ИЗ-1357/11.08.2016 г.
Съгласно удостоверението, на предприятието-кандидат не може да бъде определен код на
икономическа дейност за 2015 г., тъй като в Отчета му за приходите и разходите за 2015 г.
няма посочени данни за нетни приходи от продажби.
Съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване по процедурата, 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 на газообразни горива“,
E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, F
„Строителство“
.
Поради липса на код на дейността в представеното удостоверение от НСИ, не може да се
потвърди, че кандидатът развива дейността си в един от посочените сектори.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за производство на бетонови елементи и бетонови тръби. Във
Формуляра за кандидатстване е посочено, че "Предприятието към момента на кандидатстване
разполага с Машината за производство на бетонни блокчета...", а в Енергийния одит, изготвен
за целите на кандидатстване с проектно предложение по процедурата, е посочено, че
производството,
за
което
се
кандидатства
стартира
през
2016
г.
В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни,
съгласно които кандидата да е проивеждал през разглеждания период: 2013 г.-2015 г.,
бетонови блокчета и бетонови тръби. Продуктът от дейността на кандидата, въз основа на
който са препоръчани мерки в одита е "Строителни услуги за полагане на настилки".
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения са задължителни за всички кандидати.
Видно от данните в Енергийния одит, дейността за която се кандидатства е стартирала през
2016 г. и данни за това производство не могат да бъдат препоръчвани и заявявани съгласно
даденото указание от УО. Мерките в одита не са препоръчани въз основа на данни за
съществуващо производство на кандидата, поради което не може да бъде потвърдено

наличието на разширяване на капацитета на стопанския обект. Съгласно Условията за
кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да
произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и значително
усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя из основи.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
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BG16RFOP0023.001-0070

"ЛЮНИК"
ЕООД

"Конкурентоспособ
ност чрез
инвестиции в
енергоефективно
технологично
оборудване"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за производство на фракции от инертни материали. Във
Формуляра за кандидатстване е посочено, че "Към настоящия момент предприятието
произвежда фракции от инертни материали с наличен Комбиниран багер товарач с
хидравличен чук и Мини челен товарач – под наем", а в Енергийния одит, изготвен за целите
на кандидатстване с проектно предложение по процедурата, е посочено, че производството, за
което
се
кандидатства
"ще
стартира
през
2016
г.".
В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни,
съгласно които кандидатът е проивеждал през разглеждания период: 2013 г.-2015 г., фракции
от инертни материали. Продуктът от дейността на кандидата, въз основа на който са
препоръчани мерки в одита е "Строителни обекти".
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано съществуващо
производство на фракции, а е представено технологично описание на производствения процес
със закупуваните активи. Видно от описанието и в тази точка на Енергийния одит
производството
не
е
стартирало
към
датата
на
изготвянето
му.
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
Видно от данните в Енергийния одит, дейността за която се кандидатства е стартирала през
2016 г. и данни за това производство не могат да бъдат препоръчвани и заявявани съгласно
даденото указание от УО.
Мерките в одита не са препоръчани въз основа на данни за съществуващо производство на
кандидата, поради което не може да бъде потвърдено наличието на разширяване на
капацитета на стопанския обект. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата
разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на
инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един
от вече произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че
базисният производствен процес не се променя из основи.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.

14

BG16RFOP0023.001-0078

"БИО
ПЛАНТ
ЕНЕРДЖИ
" ЕООД

"Енергийна
ефективност в БИО
ПЛАНТ ЕНЕРДЖИ
ЕООД"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за производство на полимермодифициран битум.
Във Формуляра се съдържа противоречива информация относно обстоятелството дали
полимодифицирания битум е нов продукт за предприятието. В т. 11.1. е посочено, че "към
произвежданите продукти ще се добави производство на полимермодифициран битум, който е
нов за предприятието продукт", което не потвърждава, че полимодифицирания битум е сред
произвежданите от предприятието преди реализирането на проекта продукти. В т. 7 на
Формуляра са посочени две твърдения: съгласно едното от тях: "В момента в предприятието
се използва инсталация за производство на битум, която е наета", а другото е свързано с
обстоятелството, че полимодифицирания битум е нов за предприятието продукт.
В Енергийния одит е посочено, че производството е започнало през месец декември, но
прозведените количества са предимно проби на формула за производство на битумна емулсия
и настройка на производствения процес. В одита е посочено още, че мерките не са
препоръчани въз основа на действащо производство, а на база "Добра стара практика", тъй
като данните за консумираната ел. енергия и топлинна енергия са единствено за проби и
настройки на производствения процес.
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените

разяснения са задължителни за всички кандидати.
Видно от данните в Енергийния одит, производствената дейност, за която се кандидатства не е
стартирала през периода, за който са посочени данните в одита: 2013 г. - 2015 г. и данни за
това производство не могат да бъдат препоръчвани и заявявани съгласно дадените указания
от
УО.
Мерките в одита не са препоръчани въз основа на съществуващо производство, поради което
не може да бъде потвърдено наличието на разширяване на капацитета на стопанския обект.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на
съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият
стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите
продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен
процес не се променя из основи.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 23 от Условията за
кандидатстване по отношение начина на неговото подаване.
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BG16RFOP0023.001-0079

"АМО"
ЕООД

"Енергийната
ефективност и
конкурентноспобно
ст в
производството на
фирма за мебели
"АМО" ЕООД"

Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез системата ИСУН 2020, като
е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП), чийто титуляр е "Конситренд Ко 2016"
ООД
юридическо
лице,
различно
от
юридическото
лице-кандидат.
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване, кандидат по настоящата процедура е
"Амо" ЕООД.
Съгласно Условията за кандидатстване, стр. 55: "ВАЖНО: Проектното предложение се подава
електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с КЕП от лице с право да представлява
кандидата или упълномощено от него лице.".
В чл. 4 от Закона за електронния документ и електронния подпис е записано, че: "Автор на
електронното изявление е физическото лице, което в изявлението се сочи като негов
извършител. Титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е извършено
електронното изявление.". В тази връзка волеизявлението относно подаването на проектното
предложение следва да произтича от предприятието-кандидат чрез подписването на
Формуляра за кандидатстване от лице с право да представлява дружеството или чрез
подписването му от упълномощено за това лице. В конкретния случай проектното
предложение
е
подадено
от
името
на
друго
юридическо
лице.
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
87/20.06.2016 г.: "Документите по т. 24 от Условията за кандидатстване и формуляра за
кандидатстване по процедурата могат да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис
с титуляр и автор - физическото лице, което е официален
представител на
кандидата/упълномощено от него лице или с квалифициран електронен подпис с титуляр
юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е официалния
представител
на
предприятието-кандидат
или
упълномощено
от
него
лице.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените

разяснения са задължителни за всички кандидати.
На кандидата е предоставена възможност да подпише коректно Формуляра за кандидатстване,
като след изпратено искане за установени нередовности, Формулярът отново е подписан с
Квалифициран електронен подпис (КЕП) на юридическо лице, различно от юридическото лицекандидат.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. а), б), в) и г) от
Условията за кандидатстване и Критерии № 9, 10, 11 и 12 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Й към
Условията за кандидатстване).
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BG16RFOP0023.001-0080

"ЛУКС
ДООРС"
ЕООД

"Намаляване на
енергийната
интензивност в
производството на
"ЛУКС ДООРС"
ЕООД"

Към проектното предложение са представени Декларация, че кандидатът е запознат с
условията за кандидатстване и условията за изпълнение, Декларация по чл. 25, ал. 2 от
Закона за управление на средствата от европейските фондове, Декларация за
държавни/минимални помощи и Декларация по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните
предприятия, които не са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).
След изпратено уведомление за установените нередовности не са представени Декларация,
че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение,
Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските фондове,
Декларация за държавни/минимални помощи и Декларация по чл. 3 и чл. 4 от Закона за
малките и средните предприятия в указания от Оценителната комисия срок.
Съгласно Приложение Й към Условията за кандидатстване "Критерии и методология за оценка
на проектните предложения", в случай че след допълнително изискване по установения ред
декларациите не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно
изискванията,
проектното
предложение
се
отхвърля.
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. е) от Условията за
кандидатстване и Критерии № 17 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
Към проектното предложение не са представени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен
баланс (индивидуален) за 2013 г.
Представени са Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2014
г. и 2015 г., които не са в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ за
съответната година.
След изпратено уведомление за установените нередовности не са представени Отчет за
приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. в
указания от Оценителната комисия срок.
Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015
г. не са оповестени в Търговския регистър в идентичен формат на този, в който са подадени
към НСИ за съответната година.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в

случай че след допълнително изискване по установения ред горепосочените документи не
бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията,
проектното предложение се отхвърля.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
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BG16RFOP0023.001-0086

"ИНЖЕНЕ
РИНГ
ГРУП-04"
ЕООД

"Енергийна
ефективност в
“ИНЖЕНЕРИНГ
ГРУП-04” ЕООД"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1 от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за производство на фракции от инертни материали.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено, че "По настоящем “ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП-04”
произвежда малки обеми фракции: Фракция 0-40 мм и Фракция 0-70 мм чрез натрошаване на
скалния материал от Комбиниран батер товарач с хидравличен чук", а в Енергийния одит,
изготвен за целите на кандидатстване с проектно предложение по процедурата, липсват
данни,
съгласно
които
предприятието
е
произвеждало
фракции.
В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни за
произвеждани през разглеждания период: 2013 г.-2015 г., фракции от инертни материали.
Продуктът от дейността на кандидата, въз основа на който са препоръчани мерки в одита е
"Строителни
обекти".
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита също не е описано съществуващо
производство на фракции, а е представена информация къде ще се осъществява
производството
на
фракции.
В Енергийния одит е посочено, че "към настоящия момент дружеството не разполага с
технологично оборудване за производство на фракции от инертни материали" и за сравнение
е
използвана
съществуваща
инсталация,
експлоатирана
от
друга
фирма.
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.
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BG16RFOP0023.001-0098

"ПЛАСТК
ОМ" ЕООД

"Повишаване на
конкурентоспособн
остта на "Пластком"
ЕООД чрез
подобряване на
енергийната
ефективност и
капацитет на
дружеството"

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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
Видно от данните в Енергийния одит, мерките не са препоръчани въз основа на данни за
съществуващо производство на кандидата, поради което не може да бъде потвърдено
наличието на разширяване на капацитета на стопанския обект в съответствие с дадените от
УО
указания.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на
съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият
стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите
продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен
процес не се променя из основи.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. г) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 12 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, в която се констатира несъответствие между
данните на предприятието в т. 2 и статуса на предприятието в т. 3 от декларацията.
В т. 2 от представената декларация са посочени данни за средносписъчен брой на персонала,
годишен оборот и стойност на активите, които определят предприятието като "микро". В т. 3 от
декларацията е определен статус на предприятието съгласно чл. 3 и чл. 4 от Закона за
малките и средните предприятия "малко". Съгласно т. 4 от декларацията, в случай на
несъответствие на данните в т. 2 със статуса на предприятието в т. 3 от декларацията, заедно
с декларацията следва да се представят и данни за всяка финансова година, предхождаща

годината на деклариране на данните в декларацията, докато данни от две поредни финансови
години потвърдят параметрите, въз основа на които в декларацията е определен статуса по т.
3.
В тази връзка от кандидата са изискани допълнителни данни, потвърждаващи статуса на
предприятието в т. 3 от декларацията или нова Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4
от Закона за малките и средните предприятия, в случай че се установи, че първоначално
подадената
към
проектното
предложение
е
некоректно
попълнена.
Представена е отново Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и
средните предприятия, в която е налице несъответствие между данните на предприятието в т.
2
и
статуса
на
предприятието
в
т.
3
от
декларацията.
Не са представени данни за всяка финансова година, предхождаща годината на деклариране
на данните в декларацията, докато данни от две поредни финансови години потвърдят
параметрите, въз основа на които в декларацията е определен статуса по т. 3.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред декларацията не бъде
предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно изискванията, проектното
предложение се отхвърля.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 23 от Условията за
кандидатстване по отношение начина на неговото подаване.
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BG16RFOP0023.001-0101

"ДЖОВАН
И" ЕООД

"Нови съоръжения
в производството
за мебели
"Джовани" ЕООД за
повишаване на
енергийната
ефективност и
конкурентоспособн
ост"

Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез системата ИСУН 2020, като
е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП), чийто титуляр е "Конситренд Ко 2016"
ООД
юридическо
лице,
различно
от
юридическото
лице-кандидат.
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване, кандидат по настоящата процедура е
"Джовани"
ЕООД.
Съгласно Условията за кандидатстване, стр. 55: "ВАЖНО: Проектното предложение се подава
електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с КЕП от лице с право да представлява
кандидата
или
упълномощено
от
него
лице.".
В чл. 4 от Закона за електронния документ и електронния подпис е записано, че: "Автор на
електронното изявление е физическото лице, което в изявлението се сочи като негов
извършител. Титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е извършено
електронното изявление.". В тази връзка волеизявлението относно подаването на проектното
предложение следва да произтича от предприятието-кандидат чрез подписването на
Формуляра за кандидатстване от лице с право да представлява дружеството или чрез
подписването му от упълномощено за това лице. В конкретния случай проектното
предложение
е
подадено
от
името
на
друго
юридическо
лице.
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
87/20.06.2016 г.: "Документите по т. 24 от Условията за кандидатстване и формуляра за
кандидатстване по процедурата могат да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис
с титуляр и автор - физическото лице, което е официален
представител на
кандидата/упълномощено от него лице или с квалифициран електронен подпис с титуляр

юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е официалния
представител
на
предприятието-кандидат
или
упълномощено
от
него
лице.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
На кандидата е предоставена възможност да подпише коректно Формуляра за кандидатстване,
като след изпратено искане за установени нередовности, Формулярът отново е подписан с
Квалифициран електронен подпис (КЕП) на юридическо лице, различно от юридическото лицекандидат.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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BG16RFOP0023.001-0113

"ХИДРОС
ТРОЙ СЕСТРИМ
О" ЕООД
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BG16RFOP0023.001-0131

"ИЗОПЕЩ
" ООД

"Устойчиво
развитие чрез
инвестиции в
енергоефективно
технологично
оборудване"

"Енергийна
ефективност в
“ИЗОПЕЩ“ ООД"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване проектът е насочен към доставка и
въвеждане в експлоатация на технологична инсталация за производство на рециклиран
асфалт
и
полагането
му.
Заявените за закупуване активи: "Фрезова машина", "Mашина за рециклиране на стар асфалт",
"Асфалтополагач с работна маса" са обичайно предназначени за извършване на
пътностроителна
дейност.
Според данните във Формуляра за кандидатстване: "С новите активи ще се постигне
разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект за производство на асфалтови
смеси чрез производство на продукти от рецикилиран асфалт до рециклиран асфалт до 7 тона
в час и полагането им".
Полагането на асфалт представлява строителство на транспортна инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в

режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
Съгасно данните във Формуляра за кандидатстване: "С новия актив ще се произвеждат нови
продукти - Машината предоставя възможност за производство на въздуховодни елементи за
нуждите на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации, кабел канали,
индустриални шумозаглушители и почти всички видове елементи произвеждани от листови
метали до дебелина 1.0 мм.". Информация във връзка с обстоятелството, че произвежданите
продукти в резултат от изпълнението на проекта ще са нови, се съдържа и в т. 11.1. от
Формуляра
за
кандидатстване.
В Условията за кандидатстване е посочено: Разширяване на капацитета на съществуващ
стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански
обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и
значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя
из основи.
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване в следствие от инвестицията ще се
произвеждат нови продукти, поради което не е налице разширяване на капацитета на
стопанския обект.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
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BG16RFOP0023.001-0132

"ВОДНО
СТРОИТЕ
ЛСТВО БЛАГОЕВ
ГРАД" АД

"Енергийна
ефективност и
ефикасност във
„ВОДНО
СТРОИТЕЛСТВО –
БЛАГОЕВГРАД“ АД"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".

По проекта се кандидатства за производство на бетон. Във Формуляра за кандидатстване е
посочено, че "Предприятието притежава бетонов възел, който е амортизирал и има много
часове престой, поради необходимост от ремонт", а в Енергийния одит, изготвен за целите на
кандидатстване с проектно предложение по процедурата, липсват данни, съгласно които
предприятието
е
произвеждало
бетон.
В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни за
произвеждан в разглеждания период: 2013 г.-2015 г., бетон. Продуктът от дейността на
кандидата, въз основа на който са препоръчани мерки в одита е "Строителни обекти".
Допълнително, в одита е посочено, че "Към момента на кандидатстване, предприятието няма
производствена дейност. С проекта ще се разшири дейността на съществуващ стопански
обект, като се започне производство на бетонови смеси и разтвори, които в момента се
купуват".
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
Видно от данните в Енергийния одит предприятието няма производствена дейност, а мерките
не са препоръчани въз основа на данни за съществуващо производство, поради което не може
да бъде потвърдено наличието на разширяване на капацитета на стопанския обект в
съответствие с указанията на УО. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата
разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на

инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един
от вече произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че
базисният производствен процес не се променя из основи.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
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BG16RFOP0023.001-0133

"КАЛИСТР
АТОВ
ГРУП"
ООД

"Конкурентоспособ
ност на
"Калистратов груп"
ООД чрез енергийна
ефективност"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за производство на фракции от инертни материали.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено, че във връзка с реализацията на обектите
"дружеството произвежда и фракции от инертни материали", но в енергийния одит, изготвен за
целите на кандидатстване с проектно предложение по процедурата, липсват данни, съгласно
които предприятието е произвеждало фракции. В одита е посочено, че "С проекта се
предвижда разширяване на дейността на съществуващ стопански обект в гр. Монтана чрез
стартиране на производство на фракции от инертни материали с приложение в
производството на бетонови и асфалтови смеси", т.е. производството на фракции ще стартира
в резултат от изпълнението на проекта.
В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни за
произвеждани през разглеждания период – 2013 г.-2015 г., фракции. Продуктите от дейността
на кандидата, въз основа на които са препоръчани мерки в одита са "Строителна продукция",
"Други
услуги",
"Продажба
материали"
и
"Метални
заготовки".
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита също липсват данни за описано
съществуващо производство на фракции, а е представена информация относно
производствения
процес,
който
ще
се
реализира
с
новите
активи.
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
Видно от данните в Енергийния одит, мерките не са препоръчани въз основа на данни за
съществуващо производство на кандидата, поради което не може да бъде потвърдено
наличието на разширяване на капацитета на стопанския обект в съответствие с дадените
указания от УО. В одита е посочено, че дейността, за която се препоръчват мерки ще стартира
с изпълнението на проекта. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата
разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на
инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един
от вече произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че
базисният производствен процес не се променя из основи.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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BG16RFOP0023.001-0146

"МСТРОЙ
98" ЕООД

"Подобряване на
енергийната
ефективност в
"МСТРОЙ98" ЕООД"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване по проекта са заявени за финансиране
дейности, свързани с "трамбоване, уплътняване и изравняване на почва, баластра, пясък и
асфалт при строителството на пътища, площадки и др.". Данни относно заявяване на дейности
за извършване на трамбоване, уплътняване и изравняване на почва, баластра, пясък и асфалт
при строителството на пътища, площадки и др. са описани и в Енергийния одит.
Заявените
за
закупуване
активи
представляват
пътностроителна
механизация.
Пътностроителните дейности попадат в сектор "строителство на транспортна инфраструктура".
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за

предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
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BG16RFOP0023.001-0159

"ЛЮКОС
ИНЖЕНЕР
ИНГ"
ЕООД

"Устойчиво
развитие на „Люкос
инженеринг“ ЕООД
чрез внедряване на
енергоефективни
технологии и
системи"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По
проекта
се
кандидатства
за
производство
на
асфалтови
смеси.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено, че "Дружеството произвежда малки обеми
рециклиран асфалт за нуждите на обекти за рехабилитация на пътища", но в енергийния одит,
изготвен за целите на кандидатстване с проектно предложение по процедурата, липсват
данни, съгласно които предприятието е произвеждало асфалтови смеси през периода, за
който
се
съдържат
данни
в
одита
–
2013
г.
–
2015
г.
В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни за
произвеждани през разглеждания период – 2013г.-2015 г., асфалтови смеси. Продуктът от
дейността на кандидата, въз основа на който са препоръчани мерки в одита е "Строителни
обекти".
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита също липсват данни за описано
съществуващо производство на асфалтови смеси, а е представена информация относно
"Основни етапи на производствения процес с предвидената за закупуване Асфалтова база".
В Енергийния одит е посочено, че "Към настоящия момент дружеството не разполага с
асфалтосмесителна база. За целите на енергийните изчисления като базова линия се ползва
енергопотреблението на стандартните технологии и оборудване, обичайно използвани в
българската икономика, които съответстват на функционалното предназначение на
планираните
по
проекта
инвестиции.".
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Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
Видно от данните в Енергийния одит, мерките не са препоръчани въз основа на данни за
съществуващо производство на кандидата, поради което не може да бъде потвърдено
наличието на разширяване на капацитета на стопанския обект. Съгласно Условията за
кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да
произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и значително
усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя из основи.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт.1 от Условията за
кандидатстване и Критерий № 5 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
В одобрения енергиен одит на кандидата липсва подпис на г-н Стефан Вуков - официален
представител на обследващото дружество - "ЕЕС - Енергийно Ефективни Системи" ЕООД. На
кандидата е предоставена възможност да отстрани установената нередовност, като от страна
на г-н Стефан Вуков се представи потвърждение, че обследването за енергийна ефективност
на дружеството-кандидат е извършено от "ЕЕС - Енергийно Ефективни Системи" ЕООД - лице,

остта на
предприятието"
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вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1. Кандидатът не е представил отговор в указания
от
Оценителната
комисия
срок.
Енергийният одит не е подписан от официалния представител на обследващото дружество "ЕЕС - Енергийно Ефективни Системи" ЕООД, поради което не може да бъде потвърдено, че
екипа, извършил обследването е действал от името на организация, вписана в публичния
регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност: "ЕЕС - Енергийно Ефективни
Системи" ЕООД.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 9 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Заявените по проекта инвестиции попадат
в т. 13.2. от Условията за кандидатстване "Недопустими дейности".
Съгласно чл. 3, пар. 3, б. б) от Регламент 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални
разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1080/2006: „Европейския фонд за регионално развитие не предоставя
подкрепа за инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от
дейности,
изброени
в
приложение
I
към
Директива
2003/87/ЕО.“
С Директива 2003/87/ЕО се въвежда схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове
в рамките на Общността, за да се стимулира намаляването на емисии на парникови газове по
икономичен
и
икономически
ефективен
начин.
Съгласно чл. 4 от Директивата, която е транспонирана в националното законодателство чрез
Закона за опазване на околната среда: „Държавите-членки гарантират, че от 1 януари 2005 г. в
никоя инсталация не се извършва дейност, включена в приложение I, в резултат на която да се
отделят посочените във връзка с тази дейност емисии, освен ако нейният оператор не
притежава разрешително, издадено от компетентен орган в съответствие с членове 5 и 6, или
ако инсталацията не еизключена от схемата на Общността съгласно член 27. Това се прилага
и
за
инсталации,
които
са
направили
избор
съгласно
член
24.“.
Цитираната разпоредба на чл. 4 от Директиватаопределя обстоятелството, че всички
предприятия, които извършват дейност, попадаща в обхвата на приложение I на Директивата
имат издадени разрешителни и по отношение на тях е от значение изясняването на
обстоятелството дали по проекта не се кандидатства за дейности, свързани с намаляването на
емисии
от
парникови
газове.
Европейската комисия поддържа регистър на всички инсталации, за които е издадено
разрешително.
Регистърът
е
достъпен
на
следния
интернет
адрес:
http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=19
914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allow
ancesForOperators=10.
Видно от извършена проверка, кандидатът "Керамика Бургас" АД е включен в посочения
регистър с инсталация за производство на керамични продукти чрез изпичане.
Закупуваният по проекта актив е сушилня, която е предназначена за цеха на предприятието, в
който
се
произвеждат
глинени
блокове
за
зидария
(тухли).

От кандидата е изискано разяснение относно това дали заявените инвестиции водят до
намаляване на емисиите от парниковите газове от дейности, включени в приложение I на
Директива
2003/87/ЕО.
В представеното разяснение е посочено следното: "Предвиденият за закупуване актив –
тунелна сушилня не попада в обхвата на Приложение I от Директива 2003/87/EO. В
Директивата се включват дейности по изработване на керамични продукти чрез изпичане, с
производствен капацитет над 75 тона на ден. Считаме, че процесът на сушене не е сходен
и/или
не
се
отнася
към
изпичане
на
керамични
продукти".
Разяснението не обосновава, че инвестициите по проекта не водят до намаляване на
емисиите на парниковите газове в резултат от дейности, свързани с инсталацията на
кандидата и включени в приложение I на Директивата със следните мотиви:
Видно от данните в публичния регистър, кандидатът притежава инсталация, за чиято дейност
е издадено разрешително по смисъла на чл. 4 от Директивата. По отношение на всяка от
инсталациите, включени в регистъра се изготвят ежегодни доклади за дейността на
инсталацията които са публични и са оповестени на сайта на Изпълнителната агенция по
околната среда. Последният верифициран доклад относно годишните емисии на кандидата е
за 2015 г.
По данни от доклада дейността на инсталацията, която е в съответствие с приложение I на
Директивата, е свързана с производство на керамични продукти чрез изпичане. В т. 7 от
доклада е описано, че горивните потоци, водещи до емисии са твърди горива - въглища,
природен
газ
и
кирпич.
В Енергийния одит, изготвен за целите на кандидатстване по процедурата, е посочено, че за
сушилнята си предприятието използва горещ въздух от пещ, като горивото, използвано за
пещта е въглища. Инвестициите по проекта водят до енергийни спестявания и намаляване на
емисиите. Както е посочено по-горе, въглищата са сред горивните потоци, водещи до емисии
от инсталацията и посочени в доклада от верификацията на кандидата. На база
предоставените данни за горивните потоци - в случая въглища, кандидатът получава
безплатни квоти и подпомагането на инвестиции, влияещи на тези горивни потоци, би довело
до прекомерно финансиране. Съображението за липса на прекомерно финансиране е в
основата на забраната в Регламент 1303/2013 относно финансирането на инвестиции за
постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в
приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Съображение № 3 от Регламента).
В представеното от кандидата разяснение е посочено, че предприятието не кандидатства за
актив за изпичане, поради което дейността не попада в приложение I на Директивата.
Посоченото не намира потвъждение в данните от одита и вида на заявените инвестиции. В
Енергийния одит е посочено, че процеса по сушене предхожда процеса по изпичане на
продукцията. По данни от одита произвежданата продукция в резултат от изпълнението на
проекта ще се повиши от 4 991 142 бр./год. до 42 432 000 бр./год. Увеличаването на
произведената продукция в производствения етап, който предхожда дейността по изпичане на
продукцията (дейността, включена в приложение I на Директивата), ще доведе и до изпичане
на по-голямо количество продукция, което ще повлияе на производствения процес на

инсталацията, т.е. в резултат от изпълнението на проекта, ще бъде оказано влияние върху
инсталацията, а като последица от заявената инвестиция, в одита е посочено намаляването
на
емисиите.
Допълнително, в Приложение I на Решение 2011/278/ЕС са дефинирани системните граници
на инсталациите, които получават безплатни квоти за емисии, като са заложени стойностите
на съответните показатели (топлинен, горивен, технологични емисии и продуктови) и
определения на обхванатите от показателите процеси и емисии. Видно от оповестения
верификационен доклад на кандидата, освен с изгаряне на горива, инсталацията е включена в
регистъра и с произвежданите продукти. По отношение на инсталациите, свързани с
производство на тухли в решението е посочено, че се включват "всички процеси, пряко или
косвено свързани с производствените етапи на: подготовка на суровините, смесване на
компонентите, оформяне, оцветяване, изсушаване и изпичане на изделията, окончателна
обработка и очистване на димните газове.". Посоченото означава, че при дефинирането на
границите на инсталацията на кандидата са взети предвид всички посочени процеси,
включително и сушенето на продукция, за който процес са заявени инвестициите по проекта.
Повлияването върху процеса на сушене в резултат от финансиране на инвестициите по
проекта, би оказал влияние на производствените процеси, въз основа, на които са дефинирани
границите
на
инсталацията
на
кандидата.
Инвестициите по проекта са свързани с намаляване на емисиите въглероден диоксид, оказват
влияние на потоците, водещи до емисии на парникови газове и влияят на обхванатите
количества произведена от кандидата продукция, поради което не могат да бъдат
финансирани, защото за тях се получава безплатно разпределение на квоти. Подпомагането
на заявените инвестиции би довело до прекомерно финансиране и нарушение на
установените правила в Регламент 1301/2013 г.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. г) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 12 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
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Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, в която е налице несъответствие между данните
на предприятието в т. 2 и статуса на предприятието в т. 3 от декларацията.
В т. 2 от представената декларация са посочени данни за средносписъчен брой на персонала,
годишен оборот и стойност на активите, които определят предприятието като "малко". В т. 3 от
декларацията е определен статус на предприятието съгласно чл. 3 и чл. 4 от Закона за
малките и средните предприятия "средно". Съгласно т. 4 от декларацията, в случай на
несъответствие на данните в т. 2 със статуса на предприятието в т. 3 от декларацията, заедно
с декларацията следва да се представят и данни за всяка финансова година, предхождаща
годината на деклариране на данните в декларацията, докато данни от две поредни финансови
години потвърдят параметрите, въз основа на които в декларацията е определен статуса по т.
3.

В тази връзка от кандидата са изискани допълнителни данни, потвърждаващи статуса на
предприятието в т. 3 от декларацията или нова Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4
от Закона за малките и средните предприятия, в случай че се установи, че първоначално
подадената
към
проектното
предложение
е
некоректно
попълнена.
Представена е отново Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и
средните предприятия, в която е налице несъответствие между данните на предприятието в т.
2
и
статуса
на
предприятието
в
т.
3
от
декларацията.
Представени са данни, които определят предприятието като "малко" през 2013 г., като "средно"
през 2014 г. и като "малко" през 2015 г. Представените данни не потвърждават параметрите,
въз основа на които в декларацията е определен статуса на предприятието по т. 3, тъй като не
са налице данни от две поредни финансови години потвърждаващи параметрите, въз основа
на
които
в
декларацията
е
определен
статуса
по
т.
3
Съгласно Приложение Й към Условията за кандидатстване "Критерии и методология за оценка
на проектните предложения", в случай че след допълнително изискване по установения ред
декларацията не бъде предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно
изискванията, проектното предложение се отхвърля.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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"ВЕРА
СТРОЙ"
ЕООД

"Повишаване на
енергийната
ефектвиност в
ВЕРА СТРОЙ ЕООД
чрез инвестиция в
ново
енергоспетяващо
оборудване"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Предвидените за закупуване активи: "Асфалтополагач", "Тандемен валяк с чупещ шарнир и
два вибрационни бандажа", "Тандемен валяк с триточков чупещ шарнир и два вибрационни
бандажа", "Самосвал", "Влекач със стоманено самосвално полуремарке с обем 24 m3",
"Фрезова машина на 4 колела с вградена фронтална лента и механично задвижване на вала",
са
обичайно
предназначени
за
извършване
на
пътностроителна
дейност.
В Енергийния одит са препоръчани мерки, които се реализират в два кода на икономическа
дейност, като единият от тях е код 42.11 "Строителство на автомагистрали, пътища и
самолетни
писти".
Според данните във Формуляра за кандидатстване закупуваните активи са свързани с
полагането на асфалт и коригирането на качеството на асфалтови покрития.
Полагането на асфалт представлява строителство на транспортна инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
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"РОЗМАР
И" ООД

"Конкурентоспособ
ност чрез енергийна
ефективност и
ефикасност"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По
проекта
се
кандидатства
за
производството
на
бетонови
изделия.
Съгасно данните във Формуляра за кандидатстване: "Проектът е насочен към разширяване на
капацитета на съществуващ стопански обект чрез производство на нови продукти и
предлагане на нови услуги.". В резултат от изпълнението на проекта ще се приозвежда "нов
продукт – рециклиран бетон, който ще влага в производството на бетонови изделия, с което
ще затвори цикъла на производство и ще съблюдава поетите корпоративни ангажименти.
Като резултат от реализиране на проекта ще се предлагат четири нови услуги:
- рязане на бетон в утежнени площадки за работа - места с тесни отвори;
- рязане на бетон в обекти, в които няма ел. захранване от 380 V, каквито са повечето обекти
(стандартно
ел
захранване
220
V);
пробиване
на
отвори
на
недостъпни
места
без
оператор;
полиране
на
бетонови
настилки.".
Производството на нови продукти и предлагането на нови услуги е недопустимо за
финансиране
в
режим
"разширяване
на
капацитета
на
стопански
обект".
От данните в Енергийния одит е видно, че предприятието ще започне производство на
бетонови
блокчета,
като
използва
рециклиран
бетон.
В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни за
произвеждани през разглеждания период: 2013г.-2015 г., бетонови изделия. Липсват данни за
производствена дейност. Продуктът от дейността на кандидата, въз основа на който са
препоръчани
мерки
в
одита
е
"Строителни
услуги".
В Условията за кандидатстване е посочено: "Разширяване на капацитета на съществуващ
стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански
обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и
значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя
из
основи."

Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване в следствие от инвестицията ще се
произвеждат нови продукти и ще се предлагат нови услуги, поради което не е налице
разширяване на капацитета на стопанския обект. Данните в одита потвърждават, че със
заявените за финансиране активи ще се произвежда нов за кандидата продукт. Въз основа на
гореописаното не може да бъде потвърдено, че заявените от кандидата инвестиции попадат в
категорията "разширяване на капацитета на стопански обект".
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. б) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 10 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
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"ЕЛТРАНС
" ООД

"ВИ БИ
ЕНЕРДЖИ
" ООД

"Конкурентоспособ
ност чрез енергийна
ефективност и
ефикасност"

"Повишаване на
енергийната
ефективност във
ВИ БИ ЕНЕРДЖИ
ООД"

Към проектното предложение не е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ от гжа Бойка Йовчева Тончева, в качеството й на лице по чл. 40 от Правилника за прилагане на
Закона
за
обществените
поръчки.
След изпратено уведомление за установените нередовности отново не е представена
Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни
и инвестиционни фондове от г-жа Бойка Йовчева Тончева, в качеството й на лице по чл. 40 от
Правилника
за
прилагане
на
Закона
за
обществените
поръчки.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред декларацията не бъде
предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно изискванията, проектното
предложение се отхвърля.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 16 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2., подт. 2 от
Условията за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на
кандидатите".
Съгласно Приложение Х към Условията за кандидатстване "Съкращения и определения" в
дефиницията
за
горски
продукт
се
включва:
"Дървесина и недървесни горски продукти. „Недървесни горски продукти" са смола, борина,
сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове,
горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч.
Дефиницията включва и продукти от следните производства преди индустриалната
преработка
на
дървесината
1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или
рязане
или
развиване;
2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
3.
Сушене
и
импрегниране
на
дървен
материал;
4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети
и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;

6.
Производство
на
дърва
за
горене:
рязане,
цепене,
пакетиране.".
Съгласно данните за производството на кандидата, включени в Енергийния одит, "ВИ БИ
ЕНЕРДЖИ" ООД закупува дървен материал и произвежда сухи стандартни и нестандартни
детайли. Процесът включва сушене и разкрояване на дъски, а от отпадните материали се
произвеждат пелети. Като произвеждан продукт в табл. 1.2.2. "Данни за производството на
предприятието" е посочен "дървесина". С настоящото проектно предложение се кандидатства
за разширяване на съществуващото производство на кандидата, т.е. производство на повече
от
вече
произвеждани
продукти.
В даден отговор на постъпил въпрос от кандидат с № 134/05.07.2016 г. УО е дал следното
разяснение: производството на други изделия от дървен материал (което е част от код С16.29)
е допустимо по настоящата процедура, с изключение на производството на дърва за горене
или
пелети,
получени
от
пресована
дървесина
или
заместители.
По проекта се кандидатства за дейности, свързани с производството на дървесина и пелети.
По данни от одита от отпадните продукти на дейността си, кандидата произвежда пелети. В
описанието на съществуващото производство на кандидата са включени и данни за
реализираното
производство
на
пелети.
Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на
горски продукти са сред недопустимите за финансиране по процедурата.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. б) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 10 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
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"ХЛЕБНА
ПРОМИШ
ЛЕНОСТ"
АД

"Подобряване на
производителностт
а и повишаване на
енергийната
ефективност в
предприятието
"Хлебна
промишленост" АД"

Към проектното предложение не са представени Декларации по чл. 25, ал. 2 от Закона за
управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове от г-н
Величко Христов Минев, г-н Даниел Руменов Гаргов и г-н Генко Иванов Маринов, в качеството
им на лица по чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
След изпратено уведомление за установените нередовности не са представени Декларации по
чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове от г-н Величко Христов Минев, г-н Даниел Руменов Гаргов и г-н Генко
Иванов
Маринов
в
указания
от
Оценителната
комисия
срок.
Съгласно Приложение Й към Условията за кандидатстване "Критерии и методология за оценка
на проектните предложения", в случай че след допълнително изискване по установения ред
декларацията не бъде предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно
изискванията, проектното предложение се отхвърля.
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. г) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 12 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
Закона за малките и средните предприятия, подписана с квалифициран електронен подпис
(КЕП), при проверката на който се генерира съобщение, съгласно което документът е
променян
след
подписването
му.
След изпратено уведомление за установените нередовности не е представена Декларация за
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия в указания от
Оценителната
комисия
срок.
Съгласно Приложение Й към Условията за кандидатстване "Критерии и методология за оценка
на проектните предложения", в случай че след допълнително изискване по установения ред
декларацията не бъде предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно
изискванията, проектното предложение се отхвърля.
3. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. е) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 17 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
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"ГИМП"
ЕООД

"Подобряване на
енергийната
ефективност и
разширяване на
производствения
капацитета на
"ГИМП" ЕООД, с цел
повишаване
конкурентоспособн
остта на
предприятието"

Към проектното предложение са представени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен
баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., които не са в идентичен формат на този, в
който са подадени към НСИ за съответната година.
След изпратено уведомление за установените нередовности не са представени Отчет за
приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. в
указания от Оценителната комисия срок.
Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015
г. не са оповестени в Търговския регистър в идентичен формат на този, в който са подадени
към НСИ за съответната година.
Съгласно Приложение Й към Условията за кандидатстване "Критерии и методология за оценка
на проектните предложения", в случай че след допълнително изискване по установения ред
горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не
съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. б) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 10 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
Към проектното предложение не е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за
управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.
След изпратено уведомление за установените нередовности не е представена Декларация по
чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове. Прикачен е само квалифициран електронен подпис (КЕП).
Съгласно Приложение Й към Условията за кандидатстване "Критерии и методология за оценка
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на проектните предложения", в случай че след допълнително изискване по установения ред
декларацията не бъде предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно
изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за
оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от
Условията за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на
кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
По проекта е заявена за закупуване "Технологична инсталация за производство на
рециклиран асфалт и полагането му". Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване:
"Проектът включва дейности с потенциал за енергийни спестявания, на база енергиен одит,
като с това се очаква изпълнението му да допринесе за енергийни спестявания от
производството на рециклиран асфалт и полагането му.".
Полагането на асфалт представлява дейност, която е част строителство на транспортна
инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният
от
кандидатите
режим
е
"регионална
помощ".
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В
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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".

По проекта се кандидатства за закупуване на "Технологична инсталация за производство на
рециклиран
асфалт
и
полагането
му".
Съгласно данни от Формуляра за кандидатстване: "Към момента на кандидатстване „ПРО
АРМ“ ООД, произвежда малки обеми рециклриан асфалт – 150 тона/мес. с активи, които са
морално остарели и неефективни. С наличната технология може да се произвежда само
асфалт
за
основи.".
Във Формуляра за кандидатстване е посочено също и че: "Благодарение на новата
технология за производство на рециклиран асфалт, с новата технологична линия ще могат
да се произвеждат два нови продукта за предприятието, при запазен базисен производствен
процес:
Биндер
на
новоизграждащи
се
пътни
настилки;
Асфалтова
смес
за
рехабилитация
на
пътни
настилки.".
Производството на нови за предприятието продукти не е допустимо за финансиране при
заявен
режим
"регионална
помощ".
В Енергийния одит, изготвен за целите на кандидатстване с проектно предложение по
процедурата, не се съдържа информация, съгласно която производството на рециклиран
асфалт е извършвано от кандидата през разглеждания период. В т. 1.2.2. "Данни за
производството на предприятието" от одита липсват данни, съгласно които кандидатът е
проивеждал през разглеждания период: 2013 г.-2015 г., рециклиран асфалт. Продуктът от
дейността на кандидата, въз основа на който са препоръчани мерки в одита е "Строителни
услуги".
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано съществуващо
производство на асфалт, а е представена информация, съгласно която: "Рециклирането на
асфалт ще се реализира в производствения обект с новите машини, които ще се закупят...".
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
Данните в Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване не потвърждават, че
препоръчаните мерки в одита и заявените за финансиране дейности във Формуляра за
кандидатстване се отнасят за съществуващ и произвеждан продукт. В резултат от
изпълнението на проекта не е налице производство на поне един от вече произвежданите
продукти. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата разширяване на
капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията
съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече
произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният
производствен процес не се променя из основи.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. а), б), в) и г) от
Условията за кандидатстване и Критерии № 9, 10, 11 и 12 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Й към
Условията за кандидатстване).
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Към проектното предложение са представени Декларация, че кандидатът е запознат с
условията за кандидатстване и условията за изпълнение, Декларация по чл. 25, ал. 2 от
Закона за управление на средствата от европейските фондове, Декларация за
държавни/минимални помощи и Декларация по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните
предприятия, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), който не е валиден към
датата
на
кандидатстване.
Квалифицираният електронен подпис (КЕП), с който са подписани декларациите, е с валидност
до 11.10.2016 г. Проектното предложение е подадено на 19.10.2016 г. Подписването на
документите е извършено по начин, който не позволява да бъде установена дата на
подписване според автора.
След изпратено уведомление за установените нередовности не са представени Декларация,
че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение,
Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските фондове,
Декларация за държавни/минимални помощи и Декларация по чл. 3 и чл. 4 от Закона за
малките и средните предприятия в указания от Оценителната комисия срок.
Съгласно Приложение Й към Условията за кандидатстване "Критерии и методология за оценка
на проектните предложения", в случай че след допълнително изискване по установения ред
декларациите не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно
изискванията, проектното предложение се отхвърля.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
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допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Предвиденият за закупуване актив "Пътната фреза" служи за коригиране на качеството и
нивото на асфалтови покрития и е обичайно предназначена за извършване на
пътностроителни дейности.
В Енергийният одит са препоръчани мерки, които се реализират в код на икономическа
дейност 42.11 "Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти", т.е. код на
икономическа дейност, свързан със строителство на транспортна инфраструктура. Същият код
е заявен и във Формуляра за кандидатстване по отношение на дейностите, които се
изпълняват по проекта.
Полагането на асфалт представлява част от процеса по строителство на транспортна
инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за закупуване на активи за производство на фракции.
Съгласно данни от Формуляра за кандидатстване: "Като резултат от реализиране на

дейностите по проекта, „ДК ИНФРА” ще произвежда 4 нови за предприятието продукта фракции
от
инертни
материали".
Производството на нови за предприятието продукти не е допустимо за финансиране при
заявен
режим
"регионална
помощ".
В Енергийния одит, изготвен за целите на кандидатстване с проектно предложение по
процедурата, не се съдържа информация, съгласно която производството на фракции е
извършвано
от
кандидата.
В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни,
съгласно които кандидатът е проивеждал фракции през разглеждания период: 2013 г.-2015 г.
Продуктът от дейността на кандидата, въз основа на който са препоръчани мерки в одита е
"Строителни
обекти".
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано съществуващо
производство на фракции, а е представена информация, съгласно която: "С оглед на
повишаване на ефективността при изпълненине на строителната дейност, ръководството на
компанията взема решение да разшири дейността си като започне производство на фракции
от инертни материали.", т.е. не е налице съществуващо производство на фракции.
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
Данните в Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване не потвърждават, че

препоръчаните мерки в одита и заявените за финансиране дейности във Формуляра за
кандидатстване се отнасят за съществуващ и произвеждан продукт. В резултат от
изпълнението на проекта не е налице производство на поне един от вече произвежданите
продукти. Видно от данните в енергийния одит, мерките не са препоръчани въз основа на
данни за съществуващо производство на кандидата, поради което не може да бъде
потвърдено наличието на разширяване на капацитета на стопанския обект. Съгласно
Условията за кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на съществуващ
стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански
обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и
значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя
из основи.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
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BG16RFOP0023.001-0265

"КРАСИН"
ООД

"Конкурентоспособ
ност чрез
инвестиции в
енергоефективно
технологично
оборудване"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за закупуване на активи за производство на фракции.
Съгласно данни от Формуляра за кандидатстване: "Като резултат от реализиране на
дейностите по проекта, "КРАСИН" ООД ще произвежда 5 нови за предприятието продукта фракции от инертни материали, при запазен базисен технологичен процес... Това ще стане
възможно с новите активи, които ще се закупят по проекта, и с които ще обособи технологична
линия за производство на фракции от инертни материали и надситов материал.".
Производството на нови за предприятието продукти не е допустимо за финансиране при
заявен режим "регионална помощ".
В Енергийния одит, изготвен за целите на кандидатстване с проектно предложение по
процедурата, не се съдържа информация, съгласно която производството на фракции да е
извършвано от кандидата. В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не
се съдържат данни, съгласно които кандидата е проивеждал през разглеждания период: 2013
г.-2015 г., фракции. Продуктите от дейността на кандидата, въз основа на които са
препоръчани мерки в одита са "Сградно строителство" и "Съоръжения и конструкции".
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BG16RFOP0023.001-0268

"АСВ
ИНЖЕНЕР

"Повишаване на
енергийната и

В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано съществуващо
производство на фракции, а е представена информация, относно производствения процес с
новите
активи.
В одита е посочено, че производството на фракции стартира през 2016 г.
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения са задължителни за всички кандидати.
Данните в Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване не потвърждават, че
препоръчаните мерки в одита и заявените за финансиране дейности във Формуляра за
кандидатстване се отнасят за съществуващ и произвеждан продукт. В резултат от
изпълнението на проекта не е налице производство на поне един от вече произвежданите
продукти. Видно от данните в одита, мерките не са препоръчани въз основа на данни за
съществуващо производство на кандидата, поради което не може да бъде потвърдено
наличието на разширяване на капацитета на стопанския обект. Съгласно Условията за
кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да
произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и значително
усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя из основи.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията

ИНГ"
ЕООД

ресурсна
ефективност в
"АСВ инженеринг"
ЕООД чрез
закупуване на нов
енергийно
ефективен
асфалтосмесител"

за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ".
По проекта е предвиден за закупуване актив "Асфалтосмесител". Съгласно данните във
Формуляра за кандидатстване: "Асфалтосмесителят участва в изпълнението на етапи от
дейността на фирмата, формираща нейния краен продукт - полагане на асфалт".
Съгласно данните в Енергийния одит, изготвен във връзка с кандидатстване по насотящата
процедура: "За част от дейността (строителство на пътища), която извършва през 2015 год.,
компанията е ползвала асфалт от асфалтосмесителя на фирма „Пътни Строежи 2001” – гр.
Бургас, който е технически остарял. По тази причина компанията се начова към закупуване на
асфалтосмесител, с опция за влагане на рециклирани материали в производството на
асфалтовите смеси. С използване на тази опция ще се постигне не само екологичен ефект, но
и снижение на разходите от 3÷5% на готова смес.", т.е. асфалтосмесителят ще замени
използването на асфалт от кандидата във връзка с дейността му по полагането на асфалт
(строителство на пътища).
Полагането на асфалт представлява част от процеса по строителство на транспортна
инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По
проекта
се
кандидатства
за
закупуване
на
"Асфалтосмесител".
Съгласно данни от Формуляра за кандидатстване: "Използваният към момента
асфалтосмесител не е собственост на ”АСВ-инженеринг” ЕООД, а е ползвала асфалтови
смеси от „Пътни Строежи 2001” АД, гр. Бургас за извършване на своята дейност...". Във
Формуляра за кандидатстване липсват данни, аргументи и обосновка относно
обстоятелството, че асфалтът не е нов продукт по отношение на кандидата.
Производството на нови за предприятието продукти не е допустимо за финансиране при
заявен
режим
"регионална
помощ".
В Енергийния одит, изготвен за целите на кандидатстване с проектно предложение по
процедурата, не се съдържа информация, съгласно която производството на асфалт е
извършвано
от
кандидата.
В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни,
съгласно които кандидатът е проивеждал през разглеждания период: 2013 г.-2015 г., асфалт.
Продуктът от дейността на кандидата, въз основа на който са препоръчани мерки в одита е
"Положен
асфалт".
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано съществуващо
производство на асфалт, а е представена информация, съгласно която асфалтът е закупуван
от друго дружество.
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
Данните в Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване не потвърждават, че
препоръчаните мерки в одита и заявените за финансиране дейности във Формуляра за
кандидатстване се отнасят за съществуващ и произвеждан продукт. В резултат от
изпълнението на проекта не е налице производство на поне един от вече произвежданите
продукти. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета
на съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията
съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече
произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният
производствен процес не се променя из основи.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
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"ГЕО-МАР
03" ЕООД

"Конкурентоспособ
ност чрез
инвестиции в
енергоефективно
технологично
оборудване"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за закупуване на активи за производствто на фракции от инертни
материали.
Съгласно данни от Формуляра за кандидатстване: "Към настоящия момент предприятието
произвежда фракции от инертни материали с наличен Комбиниран багер товарач с
хидравличен чук и Мини челен товарач – под наем", а по данни от Енергийния одит
производството
е
стартирало
през
2016
г.
В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни,
съгласно които кандидатът е проивеждал през разглеждания период: 2013 г.-2015 г., фракции
от инертни материали. Продуктът от дейността на кандидата, въз основа на който са
препоръчани
мерки
в
одита
е
"Строителни
обекти".
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано съществуващо
производство на фракции, а е представена информация относно технологичните операции със
закупуваните
по
проекта
активи.
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"ВАД
ИНВЕСТ"
ООД

"Енергийна
ефективност във
„ВАД Инвест” ООД"

Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
Видно от данните в Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване не може да бъде
потвърдено, че препоръчаните мерки в одита и заявените за финансиране дейности във
Формуляра за кандидатстване се отнасят за съществуващ и произвеждан продукт. В одита е
посочено, че производството стартира през 2016 г., а данните относно произведена продукция
в одита са за 2013 г.-2015 г. В резултат от изпълнението на проекта не е налице производство
на поне един от вече произвежданите продукти. Съгласно Условията за кандидатстване по
процедурата разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато в
следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече
от поне един от вече произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван), при
условие, че базисният производствен процес не се променя из основи.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване проектът е насочен към доставка и

въвеждане в експлоатация на Технологична инсталация за производство на рециклиран
асфалт и полагането му: "Фрезова машина", "Многофункционален багер с челен товарач",
"Mашина за рециклиране на асфалт", "Асфалтополагач с работна маса", "Тандемен валяк с
чупещ
шарнир
и
два
вибрационни
бандажа",
"Гумен
валяк".
Заявените за закупуване активи представляват строителна механизация, предназначена за
извършване
на
пътностроителна
дейност.
Според данните във Формуляра за кандидатстване: "С новия актив ще се постигне
разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект за производство на рециклиран
асфалт
–
от
4,00
т/час
до
7,00
тона
в
час
и
полагането
му.".
Предвидените за финансиране дейности – полагане на асфалт, представляват строителство
на транспортна инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
1.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 4 от Критериите за
оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът не попада в т. 11.1.,
подт. 4 от Условията за кандидатстване по процедурата "Критерии за допустимост на
кандидатите".
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"ДЛВ"
ЕООД

"Повишаване на
конкурентоспособн
остта на "ДЛВ"
ЕООД чрез
реализирането на
инвестиции
насочени към
редуциране на
енергопотребление
то и повишаване на
производствения
капацитет на
дружеството"

Съгласно представеното удостоверение от НСИ относно основната икономическа дейност на
кандидата за 2015 г., дейността му попада в код 49.41 "Товарен автомобилен транспорт",
който e в сектор H "Транспорт, складиране и пощи" съгласно класификацията на
икономическите дейности-КИД 2008.
Съгласно изискването на т. 11.1, подт. 4 от Условията за кандидатстване по процедурата
кандидатът следва да развива основната си дейност в един от следните сектори: B „Добивна
промишленост“, C „Преработваща промишленост“, D „Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, E „Доставяне на води;
Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, F „Строителство“ .
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по проекта са в режим "регионална инвестиционна помощ".
Кандидатът е предвидил за закупуване следните активи: "Двойно барабанен вибрационен
багер" - предназначен за валиране на асфалт, "Машина за полагане на асфалт" и "Фреза за
асфалт".

Предвидените за закупуване машини представляват пътностроителна механизация с
обичайно
приложение
в
строителството
на
транспортна
инфраструктура.
Съгласно данните в Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване, по проекта е заявен код
по КИД на дейностите, за които се кандидатства: 42.11 "Строителство на автомагистрали,
пътища и самолетни писти", т.е. свързани със строителство на транспортна инфраструктура.
Дейностите, за които се кандидатства са свързани със строителство на транспортна
инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 16 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2., подт. 2 от
Условията за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на
кандидатите".

44

BG16RFOP0023.001-0333

"ПЕМА"
ЕООД

"Повишаване на
конкурентоспособн
остта на "Пема"
ЕООД чрез
подобряване на
енергийната
ефективност и
капацитет на
дружеството"

Съгласно Приложение Х към Условията за кандидатстване "Съкращения и определения" в
дефиницията
за
горски
продукт
се
включва:
"Дървесина и недървесни горски продукти. „Недървесни горски продукти" са смола, борина,
сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове,
горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч.
Дефиницията включва и продукти от следните производства преди индустриалната
преработка
на
дървесината
1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или
рязане
или
развиване;
2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
3.
Сушене
и
импрегниране
на
дървен
материал;
4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети
и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
6.
Производство
на
дърва
за
горене:
рязане,
цепене,
пакетиране.".
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване, по проекта се кандидатства за
разширяване на производството на кандидата - "детайли за платформи, дървени дъски, талпи
и
други
продукти
от
магнолия
и
бор".
По проекта се кандидатства за закупуване на сушилня инсталация. Дейностите, свързани със
сушене на дървен материал са включени в дефиницията за горски продукт, въпреки че във
Формуляра за кандидатстване е посочено, че тази обработка на материала е вторична. По

данни от Формуляра закупуваните активи са необходими във връзка с добиването и
обработването на дървен материал.
Производството на талпи, което е част от дейността на кандидата, предствалява, включеното в
дефиницията за горски продукт, машинно обработване на дървен материял чрез бичене,
фрезоване.
Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на
горски продукти са сред недопустимите за финансиране по процедурата.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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"АДЕЛ М" ЕООД

"Подобряване на
енергийната
ефективност
посредством
осъществяване на
енергоспестяващи
мерки в „Адел- М“
ЕООД"

"ЖИВКОВ,
ЛИЛОВ,
НЕШЕВ И
СИЕ" СД

"Повишаване на
енергийната
ефективност и
понижаване на
разходите за
производство в СД
"Живков, Лилов,
Нешев и Сие""

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване: "Продуктите от дейността също са много
разнообразни - жилищни сгради, пътища и т.н. В тази връзка, активите, които са необходими за
извършване на дейностите от предприятието-кандидат са следните типове: багери, челни
товарачи, самосвали и др. подобни превозни средства и машини" и с новите активи ""Адел- М"
ЕООД ще продължи да извършва същите дейности (високо строителство, инфраструктурно
строителство, изграждане и други) и реализация на същата продукция от тях (жилищни сгради,
пътища
и
др.),
но
в
значително
по-голям
обем".
Предвидените за закупуване активи представляват строителна механизация, обичайно
предназначена
за
извършване
на
пътностроителна
дейност.
Заявените за финансиране дейности са свързани със строителство на транспортна
инфраструктура. Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се
използва за предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент
(ЕО) № 651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен
транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда
сметка
или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. а), б), в), г), д) и е) от
Условията за кандидатстване и Критерии № 9, 10, 11, 12, 13 и 17 от Критериите за оценка
на административното съответствие на проектните предложения (Приложение Й към
Условията за кандидатстване).
Към проектното предложение не са представени Декларация, че кандидатът е запознат с
условията за кандидатстване и условията за изпълнение, Декларация по чл. 25, ал. 2 от
Закона за управление на средствата от европейските фондове, Декларация за
държавни/минимални помощи, Декларация по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните
предприятия, Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на

основната икономическа дейност на кандидата (въз основа на данни за 2015 г.) и Отчет за
приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г. и 2014 г.
Прикачени
са
само
квалифицирани
електронни
подписи
(КЕП).
След изпратено уведомление за установените нередовности не са представени Декларация,
че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение,
Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските фондове,
Декларация за държавни/минимални помощи и Декларация по чл. 3 и чл. 4 от Закона за
малките и средните предприятия, Удостоверение от Националния статистически институт
(НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата (въз основа на данни за
2015 г.) и Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г. и
2014
г.
в
указания
от
Оценителната
комисия
срок.
Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г. и 2014 г. не са
оповестени в Търговския регистър в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ
за
съответната
година.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред горепосочените документи не
бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията,
проектното предложение се отхвърля.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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"ДЕЛТА
ПЪТ"
ЕООД

"Повишаване на
енергийната и
ресурсна
ефективност на
"Делта път" ЕООД
чрез закупуване на
ново енергийно
ефективно
оборудване"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване по проекта са предвидени за закупуване
следните активи: "Комбиниран багер-товарач" - предназначен за изкопни работи и натоварване
на камиони, "Колесен багер" - предназначен за натоварване на камиони с продукция и изкопни
работи, "Асфалтополагач" - предназначен за полагане на асфалт с дебелина на слоя от 3000
до 6000 мм, "Двубандажен валяк" - предназначен за валиране и изглаждане на различни
повърхности, за уплътняване на асфалтови смеси при ново строителство и ремонтни
дейности, "Челен товарач" - предназначен за натоварване на камиони с готова продукция.
Заявените за закупуване активи представляват строителна механизация, предназначена за
извършване
на
пътностроителна
дейност.
Във Формуляра за кандидатстване са описани етапите на производствения процес на
предприятието, като съгласно описанието, производственият процес приключва с полагане на
асфалтовата
смес.
В т. 11.1. е посочено, че чрез закупуването на препоръчаните в енергийния одит машини ще се
подменят ползваните такива за крайната продукция на предприятието, като технологичният и
производствен процес ще се запазят. Посочено е също, че компанията е спациализирана в
производството и полагането на асфалтови смеси, т.е. производственият процес на
предприятието, за който са заявени разходи по проекта, включва полагането на асфалт.

Полагането на асфалт представлява част от процеса по строителство на транспортна
инфраструктура.
Заявените за финансиране дейности са свързани със строителство на транспортна
инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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"А.Д.ХОЛ
Д" ООД

"Повишаване на
енергийната
ефективност в
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Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Кандидатът е предвидил за закупуване следните активи: "Машина за набиване на метални
колони", "Полуавтоматична машина за пътните знаци" и "Товарен автомобил с кран" –
необходими за дейности, свързани със строителство на транспортна инфраструктура.
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване: "Основната дейност на фирмата попада
в код по кид 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти. Това включва
и всички съпътстващи и довършителни дейности, като производство, подготовка и поставяне
на
пътна
маркировка
и
знаци.".
"Предвидените за изпълнение по проекта дейности и очакваните от изпълнението им
резултати попадат изцяло в категорията инвестиции за разширяване на капацитета на
съществуващ стопански обект", т.е. инвестициите по проекта са насочени към разширяване на
капацитета на основната дейност на кандидата, която е свързана със строителство на
транспортна
инфраструктура.
Заявеният код на проекта в Енергийния одит, изготвен за целите на кандидатстване по
настоящата процедура също е 42.11 "Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни
писти".
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване, по проекта е заявен код по КИД на
дейностите, за които се кандидатства: 42.11 "Строителство на автомагистрали, пътища и
самолетни
писти".
Заявените дейности, определени от кандидата, като дейности в код свързан със строителство
на автомагистрали, пътища и самолетни писти, представляват строителство на транспортна
инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №

651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. д) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 13 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).

49

BG16RFOP0023.001-0366

"РГС"
ООД

"Повишаване на
енергийната
ефективност в РГС
ООД"

50

BG16RFOP0023.001-0367

"АКОРД 95" ООД

"Повишаване на
енергийната
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АКОРД-95 ООД"

Към проектното предложение не е представено Удостоверение от Националния статистически
институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата (въз основа на
данни
за
2015
г.).
След изпратено уведомление за установените нередовности отново не е представено
Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната
икономическа дейност на кандидата въз основа на данни за 2015 г. Представено е
Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната
икономическа
дейност
на
кандидата
въз
основа
на
данни
за
2016
г.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред Удостоверение от Националния
статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата
(въз основа на данни за 2015 г.) не бъде предоставено от кандидата или е представено, но не
съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1 от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за административно
съответствие (Приложение Й) и Критерии № 5 и № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за кандидатстване по
процедурата.
Становището за съответствие на енергийния одит (изготвено съгласно Приложение В) с №
BG16RFOP-250/15.09.2016
г.
не
съдържа
одобрение
на
енергийния
одит.
В писменото становище за съответствие на енергийния одит не се потвърждава, че
заключенията от „обследването за енергийна ефективност” са точни и правилни.
Съгласно
Условията
за
кандидатстване
по
процедурата:
"ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден
ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за
енергийна ефективност.".
Съгласно Становището за съответствие не всички предвидени мерки са с потвърден ефект на
енергийни
спестявания
от
минимум
5
%.
Въз основа на данните в представеното становище за съответствие на енергийния одит с №
BG16RFOP-250/15.09.2016 г., проектното предложение е недопустимо за финансиране.

Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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"Повишаване на
енергийната
ефективност и
увеличаване на
производствения
капацитет,
намалявайки
разходите за гориво
и енергия в "Строй
Контрол Инвест"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Кандидатът е заявил за закупуване следните активи: "Асфалтополагаща машина", "Валяккомбиниран", "Двубандажен валяк", "Верижен багер", "Комбиниран багер-товарач",
"Автогрейдер", "Фрезова машина", "Колесен челен товарач" и "Машина за инжекционно
запълване
на
дупки
в
пътните
настилки".
Предвидените за закупуване активи представляват пътностроителна механизация, обичайно
предназначена
за
строителство
и
ремонт
на
пътища.
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване основната дейност на кандидата попада
в код по КИД 42.11 "Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти". Кандидатът
е заявил във Формуляра за кандидатстване и енергийния одит, че инвестициите по проекта са
свързани с разширяване на основната дейност на предприятието и попадат в същия код на
икономическа дейност: 42.11 "Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти".
Кандидатът е заявил, че основната му дейност, за чието разширяване кандидатства, включва
пътностроителни дейности - ново строителство, рехабилитация на пътни настилки, основен и
текущ ремонт на пътища и улици, изграждане и ремонт на пътни съоръжения, подпорни стени
и др.
Заявените за финансиране дейности са необходими във връзка с извършването на
строителство на транспортна инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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,

ЕООД"

свързани
с:
−
разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект...
или
− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект...".
В т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за закупуване на активи за производствто на фракции от инертни
материали
и
бетон.
Съгласно данни от Формуляра за кандидатстване: "До момента кандидатът е ползвал за
крайния си продукт междинни продукти от чужди трошачно-пресевна инсталация и бетонов
възел като наети или при съвместна дейност.". По данни от Енергийния одит "... през 2015 год.
фирмата участва в консорциум за изпълението на определен вид строителни дейности – а
именно строителство на спортни съоръжения (стадион) за целите на което в консорциума са
се произвели определено количесто фракции и бетон, положени при играждането на
конкретните съоръжения.". Обстоятелството, че кандидатът е участвал в консорциум, който е
произвеждал бетон и фракции, не означава непременно, че кандидатът е произвеждал
посочените продукти. Това се потвърждава и от данните в т. 1.2.2. "Данни за производството
на предприятието" от одита, където не са налице данни, съгласно които кандидатът е
проивеждал фракции или бетон през разглеждания период: 2013 г.- 2015 г.
Дейността на кандидата, въз основа на която са препоръчани мерки в одита е свързана с
полагане
на
фракции
и
полагане
на
бетон.
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано съществуващо
производство на фракции и бетон, а е представена информация относно "Бъдещи дейности,
свързани
с
оборудването".
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.
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"Билдинг Комфорт"
ЕООД"

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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
В Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване липсват данни, че препоръчаните мерки в
одита и заявените за финансиране дейности във Формуляра за кандидатстване се отнасят за
съществуващ и произвеждан продукт. Мерките в одита не са препоръчани в резултат на
съществуващо производство. В резултат от изпълнението на проекта не е налице
производство на поне един от вече произвежданите продукти. Съгласно Условията за
кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да
произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и значително
усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя из основи.
1.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II.
"Допустими дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9
от Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване
по
процедурата.
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По
проекта
е
предвидено
закупуването
на
актив
"Асфалтосмесител".
Съгласно данни от Формуляра за кандидатстване: "Използваият към момента
асфалтосмесител не е собственост на "Билдинг Комфорт" ЕООД, а фирмата е ползвала
асфалтови смеси от „Пътстрой Габрово” АД - гр. Габрово за произвеждане на своя краен
продукт.". По данни от Енергийния одит "През 2015 год. фирмата бенефициент участва в
консорциум с различни дружества за изпълнението на определени видове дейности, а именно
строителство на пътища и по-точно полагане на асфалт по пътната мрежа.". Обстоятелството,
че кандидатът е участвал в консорциум, който е полагал асфалт, не означава непременно, че
е произвеждал посочения продукт.
Това се потвърждава и от данните в т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от

одита, където не са налице данни, съгласно които кандидата е проивеждал асфалт. Дейността
на кандидата, въз основа на която са препоръчани мерки в одита е свързана с полагане на
асфалт.
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано съществуващо
производство
на
асфалт.
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
В Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване липсват данни, че препоръчаните мерки в
одита и заявените за финансиране дейности във Формуляра за кандидатстване се отнасят за
съществуващ и произвеждан продукт. Мерките в одита не са препоръчани в резултат на
съществуващо производство. В резултат от изпълнението на проекта не е налице
производство
на
поне
един
от
вече
произвежданите
продукти.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на
съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият
стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите
продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен
процес не се променя из основи.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на

допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по проекта са в режим "регионална инвестиционна помощ".
Кандидатът
е
предвидил
за
закупуване
актив
"Асфалтосмесител".
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване и Енергийния одит в етапите на
производствения процес се включва и "Изпълнение на площадки и оборудването им с
асфалтови
и
с
други
пътни
настилки".
Разходите по проекта са заявени в категория "Разширяване на капацитета на стопански
обект". Видно от данните в Енергийния одит: "През 2015 год. фирмата бенефициент участва
в консорциум с различни дружества за изпълнението на определени видове дейности, а
именно строителство на пътища и по-точно полагане на асфалт по пътната мрежа. За
осъществяването на тази дейност, фирмата е ползвала асфалт от асфалтосмесителя на
фирма „Пътстрой Габрово” АД- гр. Габрово.". В таблиците относно данните за произвоството
на предприятието в Енергийния одит е посочено, че единствената дейност, извършвана от
кандидата е полагане на асфалт. Във Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявеният
за закупуване актив "участва в изпълнението на етапи от дейността на фирмата, формираща
нейния
краен
продукт
полагане
на
асфалт".
Заявените дейности са необходими във връзка със строителство на транспортна
инфраструктура. Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се
използва за предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент
(ЕО) № 651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен
транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда
сметка или срещу възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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BG16RFOP0023.001-0380

"ВИКТОРИ
О" ЕООД

"Внедряване на
мерки за енергийна
ефективност във
Викторио ЕООД, гр.
Рудозем"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване: "Дружеството изпълнява дейности по
реконструкции, изграждане на канализации, горски пътища, лифтове, голф-игрища, ски-писти и
други обекти, разположени на специфични терени на територията на цялата страна.". По
проекта се предвижда закупуването на активи, които, съгласно посоченото от кандидата са
необходими, за "да заменят действащо морално остаряло и изключително енергоемко
производствено оборудване и да разширят капацитета на обекта" във връзка с извършването
на досегашната дейност на предприятието, която включва и строителство на пътища.
Във Формуляра за кандидатстване и Енергийния одит, заявеният код на проекта и код, за
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BG16RFOP0023.001-0383

"ПЪТНО
ПОДДЪР
ЖАНЕСЛИВЕН"
ЕООД

"Повишаване на
производствения
капацитет и
намаляване
разхода за гориво и
електроенергия в
"Пътно поддържане
- Сливен" ЕООД,
закупувайки ново
високоефективно
технологично
оборудване"

който са препоръчани мерките е 42.11 "Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни
писти".
Заявените дейности са свързани със строителство на транспортна инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са
в
режим
"регионална
помощ".
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване производственият процес на
дружеството включва 3 етапа, последният, от които е : "Полагане на фракции и/или асфалтови
смеси/-произведените фракции и асфалтови смеси се транспортират до строителните обекти.
Скалните материали се използват за изграждане на трошенокаменна настилка. Те се доставят
с автосамосвали и се разтоварва върху предварително уплътненото и загладено земно легло,
след което се разстила и профилира равномерно по цялата широчина с помощта на
автогрейдер. Уплътняването на настилката се извършва с пневмоколесни или самоходни
валяци с гладки бандажи при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната
плътност, равна на 95% от максималната обемна плътност на скелета.". По проекта се
кандидатства за разширяване на капацитета на стопанския обект. В резултат от изпълнението
на проекта ще се заменят машините, с които предприятието разполага, като ще се изпълнява
досегашната
дейност
с
производство
на
повече
крайна
продукция.
По проекта са заявени за закупуване следните активи: "Нов челен товарач", "Нова мобилна
роторна трошачка", "Нов двубандажен валяк", "Нов верижен асфалторазстилач" и "Нова
трошачо-сортировъчна инсталация". Съгласно описанието на дейностите закупуваните активи
са необходими във връзка с реализирането на трите етапа на производство, включително
асфалтополагане
и
полагане
на
фракции.
Предвидените за закупуване активи представляват пътностроителна механизация.
Съгласно данните в енергийния одит активите, които се закупуват са препоръчани като част от
мерки за изпълнение на дейности в код на икономическа дейност 42.11 "Строителство на
автомагистрали, пътища и самолетни писти", т.е. свързани със строителство на транспортна
инфраструктера..
Заявените за финансиране дейности са свързани със строителство на транспортна
инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за

предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са
в режим "регионална помощ".
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BG16RFOP0023.001-0393

"ИНФРА
РОУДС"
ЕООД

"Повишаване на
енергийната
ефективност и
увеличаване на
производствения
капацитет,
намалявайки
разходите за гориво
и енергия в "Инфра
Роудс" ЕООД"

Съгласно данните в Енергийния одит активите, които се закупуват са препоръчани като част от
мерки за изпълнение на дейности в код на икономическа дейност 42.11 "Строителство на
автомагистрали,
пътища
и
самолетни
писти".
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване заявените инвестиции попадат в
категория "Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект", защото "чрез
закупуването на препоръчаните в Мерки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от Енергийния одит машини (три нови
мини багера, с двигател - 30 hp, три нови мини багера, с двигател - 50 hp, колесен багер, мини
челен товарач, с двигател - 60 hp, три нови мини челни товарачи, с двигател - 90 hp и два нови
комбинирани багер-товарачи) ще се заменят съществуващите наети в предприятието, като
технологичния
и
производствен
процес
ще
се
запазят.".
Съгласно данните в удостоверението от НСИ относно кода на дейността на кандидата,
предприятието извършва дейност в код 42.11 "Строителство на автомагистрали, пътища и
самолетни писти", т.е. дейността на кандидата е свързана със строителство на транспортна
инфраструктура.
Съгласно данните в одита, препоръчаните за закупуване активи по всички мерки - общо шест
на брой, участват във всички производствени етапи на дружеството, включително и в третия
производствен етап, който е свързан с "подравняване на терена на обекта и подготовка за
асфалтиране
или
поставяне
на
допълнителна
настилка.".
Заявените
за
закупуване
активи
представляват
пътностроителна
механизация.
Посочените активи са необходими във връзка с реализация на дейности по строителство на
транспортна
инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато

заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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BG16RFOP0023.001-0408

"БРАЙТ
КОНСУЛТ
ИНГ"
ЕООД

"Подобряване на
енергийната
ефективност на
"БРАЙТ КОНСУЛТ
ИНГ" ЕООД"

BG16RFOP0023.001-0411

"АЙ ТИ ЕМ
ПРОДЖЕК
Т" ООД

"Подобряване на
енергийната
ефективност на "АЙ
ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ"
ООД"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Съгласно данните в Енергийния одит кандидатът има две производствени дейности:
изграждане на водопроводни и канализационни системи и пътно строителство.
Според правилата за изготвяне на енергийните одити по процедурата в рамките на одита не
могат да се залагат мерки, които се отнасят до обекти, извършващи икономическа дейност в
различни
кодове
по
КИД
2008.
В тази връзка енергийният одитор е преценил, че препоръчаните за реализиране мерки са
свързани с реализираната от кандидата дейност в код 42.11 "Строителство на автомагистрали,
пътища и самолетни писти", т.е. в код, свързан със строителство на транспортна
инфраструктура.
Заявените за закупуване активи: "Фреза", "Верижен асфалтополагач", "Пневмоколесен валяк" и
"Колесен
челен
товарач",
представляват
пътностроителна
механизация.
Активите са необходими във връзка с реализация на дейности по строителство на транспортна
инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Заявените за закупуване активи: "Хибриден верижен багер", "Многофункционален колесен
багер", "Колесен асфалтополагач" и "Маркировъчна машина", са обичайно предназначени за
извършване
на
пътностроителна
дейност.
Съгласно данните в Енергийния одит, изготвен за целите на кандидатстване по настоящата
процедура, мерките по проекта са препоръчани по отношение на две производства:
изграждане на водопроводни и канализационни системи и пътно строителство.
Производственият процес на кандидата е описан в т. 2.2.1 от одита. Заявените за закупуване

активи по проекта са препоръчани, както във връзка с изграждането на водопроводни и
канализационни инсталации, така и във връзка с пътно строителство. Асфалтополагачът,
предвиден за закупуване по Mярка 3, е необходим за третия етап от производството, който
включва: асфалтови работи, включващи направа на първи и втори битумен разлив с
автогрудонатор, доставка на асфалтова смес, полагане с асфалтополагач и уплатняване с
валяци, направа на пътна маркировка с маркировъчна машина. Пътномаркировъчната
машина, закупувана по Мярка 3 е предназначена за същия производствен етап.
Заявените за финансиране дейности са свързани със строителство на транспортна
инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1., подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
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Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за закупуване на активи за производствто на бетон.
Съгласно данни от Формуляра за кандидатстване "до момента кандидатът е ползвал като
междинен
продукт
на
чужд
бетонов
възел".
В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не са налице данни, че
кандидатът е произвеждал бетон. Дейността на кандидата, въз основа на която са
препоръчани
мерки
в
одита
е
производство
на
дограма.
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано съществуващо
производство
на
бетон.
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Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
В Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване липсват данни, че препоръчаните мерки в
одита и заявените за финансиране дейности във Формуляра за кандидатстване се отнасят за
съществуващ и произвеждан продукт. Мерките в одита не са препоръчани в резултат на
съществуващо производство. В резултат от изпълнението на проекта не е налице
производство на поне един от вече произвежданите продукти. Съгласно Условията за
кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да
произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и значително
усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя из основи.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т.11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
По проекта са заявени за закупуване активи за производство на бетон и бетонови тръби.
Съгласно данните в Енергийния одит "Дружеството извършва строителство на пътища,
магисрали, пътни обекти и инфраструктура. Полагане на асфалтови и бетонови смеси, редица

видове бетонови изделия във връзка с реконструкция на булеварди, пътни възли и др.".
Съгласно данните в енергийния одит препоръчаните мерки са в код 42.11 "Строителство на
автомагистрали, пътища и самолетни писти", т.е. свързани със строителство на транспортна
инфраструктура.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено, че с проекта се кандидатства за оптимизиране
на дейността на кандидата, която е свързана с "различни строителни дейности по
инфраструктурата в урбанизирани територии, както и полагане на асфалтови и бетонови
смеси, редица видове бетонови изделия", както и че "За осъществяване на дейността си,
дружеството е ползвало асфалтополагащи машини, бетонополагащи машини, бетоновози и
помпи,
уплътняваща
техника".
Заявените дейности са свързани със строителство на транспортна инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1., подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
Заявените разходи по проекта са в режим "регионална инвестиционна помощ". Съгласно
Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за закупуване на активи за производствто на бетон и бетонови
тръби.
Съгласно данни от Формуляра за кандидатстване фирмата разполага с бетонов възел, но по
данни от Енергийния одит в т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" не е налице
информация, че кандидатът е произвеждал бетон и бетонови тръби. Дейността на кандидата,
въз основа на която са препоръчани мерки в одита е "строителство", като кандидатът е

посочил в разяснение в тази част от одита, че не може да бъде обоснована единица
продукция,
тъй
като
дейността
на
фирмата
е
строителство.
В одита е посочено: "През 2015 година „Инфра Експерт“ ЕООД участва в консорциум с
различни дружества като юридическо лице за изпълнението на определени видове дейности, а
именно производство на бетон и бетонови тръби и последващото им полагане при
строителството
на
пътища.".
Обстоятелството, че кандидатът е участвал в консорциум, който е произвеждал бетон и тръби,
не означава, че е произвеждал посочените продукти. Това се потвърждава и от данните в т.
1.2.2. от Одита. В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано
съществуващо
производство
на
бетон
и
бетонови
тръби.
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
В Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване липсват данни, че препоръчаните мерки в
одита и заявените за финансиране дейности във Формуляра за кандидатстване се отнасят за
съществуващ и произвеждан продукт. Мерките в одита не са препоръчани в резултат на
съществуващо производство. В резултат от изпълнението на проекта не е налице
производство на поне един от вече произвежданите продукти. Съгласно Условията за
кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да
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произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и значително
усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя из основи.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т.11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Предвидените за закупуване активи: "Машина за полагане на бетонови покрития и монолитни
профили", "Машина за полагане на банкети", "Рециклатор на асфалт", "Телескопичен
повдигач" и "Газокар", са обичайно предназначени за извършване на пътностроителна
дейност.
Във Формуляра за кандидатстване и в Енергийния одит кандидатът и енергийният одитор са
посочили, че заявените за финансиране дейности, съответно препоръчаните мерки по проекта
попадат в код по КИД 42.11 "Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти", т.е.
свързани
със
строителство
на
транспортна
инфраструктура.
В Енергийния одит е дадено описание на производствения процес на кандидата, за който са
необходими заявените за финансиране активи. В описанието е посочено, че дейността на
кандидата
е
СМР
в
областта
на
пътното
строителство.
Заявените за финансиране дейности представляват строителство на транспортна
инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт.II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за закупуване на активи за производствто на бетон.
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване предприятието произвежда бетон, като
това не се потвърждава от данните в Енергийния одит, където е казано: "С проекта се
предвижда разширяване на дейността на съществуващ стопански обект - производствената
база в гр. Троян, чрез стартиране на производство на бетонови смеси.", т.е. производството на
бетонови смеси не е съществуващо и реализирано от кандидата през разглеждания период:
2013
г.-2015
г.
В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни, че
кандидатът е произвеждал бетон. Продуктите от дейността на кандидата, въз основа на които
са препоръчани мерки в одита са "Строителни обекти" и "Метални заготовки".
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано съществуващо
производство на бетон, а е представена информация, съгласно която "С проекта се предвижда
разширяване
на
дейността
чрез
производство
на
бетонови
смеси.".
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
Данните в Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване не обосновават, че препоръчаните

мерки в одита и заявените за финансиране дейности във Формуляра за кандидатстване се
отнасят за съществуващ и произвеждан продукт. В одита е посочено, че производството
стартира в резултат от изпълнението на проекта. В резултат от изпълнението на проекта не е
налице производство на поне един от вече произвежданите продукти. Съгласно условията за
кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да
произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и значително
усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя из основи.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
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Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за закупуване на актив за производството на "Тишу" хартия.
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване предприятието произвежда облекло, като
"В продължение на тенденцията към разширяване капацитета на “Магнетико” ЕООД,
предприятието възнамерява да усъвършенства в максимална степен произвежданата
продукция, като акцентира върху производство на хартия и хартиени изделия, широко
задстъпени по настоящем в продуктовата гама на кандидата за дизайнерски, кроячни
рекламни и опаковъчни цели. Така усъвършенстваното производство ще доставя за нуждите
на предприятието т.н. „Тишу“ хартия - продукт, получаван след преработка на вторична
(отпадъчна) хартия. За целта ще бъде закупена цялостна производствена линия, която ще
бъде инсталирана и експлоатирана в отделна, специално обособена сграда, намираща се на
ново
(друго)
място,
а
не
в
производствената
база
на
фирмата.".
В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни, че
кандидатът
е
произвеждал
хартия.
Дейността на кандидата, въз основа на която са препоръчани мерки в одита е производство на
различни
видове
облекло.
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано съществуващо
производство на хартия, а е представена информация за производството на облекло.
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Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
Видно от данните в Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване не може да бъде
потвърдено, че препоръчаните мерки в одита и заявените за финансиране дейности във
Формуляра за кандидатстване се отнасят за съществуващ и произвеждан продукт. В резултат
от изпълнението на проекта не е налице производство на поне един от вече произвежданите
продукти. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета
на съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията
съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече
произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният
производствен процес не се променя из основи.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. г) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 12 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
Към проекта е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за
малките и средните предприятия, в която е налице несъответствие между данните на
предприятието в т. 2 и статуса на предприятието в т. 3 от декларацията.
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В т. 2 от представената декларация са посочени данни за средносписъчен брой на персонала,
годишен оборот и стойност на активите, които определят предприятието като "малко". В т. 3 от
декларацията е определен статус на предприятието съгласно чл. 3 и чл. 4 от Закона за
малките и средните предприятия "микро" предприятие. Съгласно т. 4 от декларацията, в
случай на несъответствие на данните в т. 2 със статуса на предприятието в т. 3 от
декларацията, заедно с декларацията следва да се представят и данни за всяка финансова
година, предхождаща годината на деклариране на данните в декларацията, докато данни от
две поредни финансови години потвърдят параметрите, въз основа на които в декларацията е
определен
статуса
по
т.
3.
В тази връзка от кандидата са изискани допълнителни данни, потвърждаващи статуса на
предприятието в т. 3 от декларацията или нова Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4
от Закона за малките и средните предприятия, в случай че се установи, че първоначално
подадената
към
проектното
предложение
е
некоректно
попълнена.
Представено е разяснение, съдържащо информация в табличен вид относно средносписъчен
брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите, съгласно която предприятието
през 2013 г. е с данни за "микро", през 2014 г. и 2015 г. е с данни за "малко" предприятие.
Представени са и Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. Данните в допълнително представените отчети, както и тези в
приложените към проектното предложение Отчет за приходите и разходите и Счетоводен
баланс за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., потвърждават данните за трите години, посочени в
разяснението от кандидата. Представените данни не потвърждават параметрите, въз основа
на които в т. 3 от декларацията е определен статус на предприятието "микро". Видно от
информацията през 2015 г. кандидатът е малко предприятие, тъй като през две
последователни години (2014 и 2015 г.) е с данни за малко предприятие. Не е представена
нова коректно попълнена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките
и
средните
предприятия.
Съгласно Приложение Й към Условията за кандидатстване "Критерии и методология за оценка
на проектните предложения", в случай че след допълнително изискване по установения ред
декларацията не бъде предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно
изискванията, проектното предложение се отхвърля.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. в) от Условията за
кандидатстване и Критерии № 11 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
Към проектното предложение не е представена Декларация за държавни/минимални помощи.
Приложен е файл с размер 649 байта, който не съдържа, нито декларацията, нито
квалифицирания
електронен
подпис
(КЕП),
с
който
е
подписана.
След изпратено уведомление за установените нередовности до кандидата, отново не е
представена
Декларация
за
държавни/минимални
помощи.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в

случай че след допълнително изискване по установения ред декларацията не бъде
предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно изискванията, проектното
предложение се отхвърля.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт.II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
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Заявените разходи по проекта са в режим "регионална инвестиционна помощ". Съгласно
Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1 на Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория "разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект". Заявените за
финансиране инвестиции с настоящото проектно предложение са свързани с производство на
бетон.
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване местонахождението (мястото на
изпълнение на проекта) е в гр. Враца. В т. 2. от Формуляра за кандидатстване кандидатът е
посочил, че "към краят на 2014 година, компанията вече е стартирала своето производство на
бетонови смеси, съвместно със своите дългогодишни партньори, намиращо се на
производствена площадка в с. Дебрене, община Гърмен, област Благоевград.".
При изготвяне на Енергийния одит на кандидата са взети предвид данните относно
произведената от кандидата продукция в с. Дебрене, община Гърмен. В таблица 1.2.2. "Данни
за производството на предприятието" от одита са посочени данни относно производството на
същата производствена площадка. Съгласно данните в мерки от 1 до 4 на одита закупуваните
активи ще бъдат разположени на производствена площадка в гр. Враца. В Енергийния одит и
Формуляра за кандидатстване липсват данни и обосновка, че предприятието разполага със
съществуваща производствена площадка в гр. Враца. Препоръчаните мерки са въз основа на
данни за производството на кандидата за обекта в с. Дебрене, община Гърмен, област
Благоевград. За да са допустими инвестиците по процедурата, заявени в режим "регионална
помощ", същите следва да са по отношение на съществуващ стопански обект, което е
изискване на двете категории допустими инвестиции в режим регионална помощ
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
90/20.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ":
"...Създаването на нов стопански обект не е допустимо по настоящата процедура.
Създаването на нов стопански обект означава създаването на нова различна производствена
единица на предприятието кандидат, а не на ново различно юридическо лице. За да се

определи като стопански обект производствената единица трябва да е пространствено,
функционално и организационно отделена единица, която се характеризира с висока степен на
автономност. В този смисъл примери за стопански обект биха могли да бъдат фабрики,
складове, цехове, поделения, центрове, участъци, места за продажба на едро, отделени и
независими една от друга поточни линии, офиси и др. тясно свързани със специфичната
дейност
и
нейната
организация.
Определянето на инвестицията както нов стопански обект, а не разширяване на капацитета на
съществуващ стопански обект, зависи от това дали предприятието вече има стопански обект в
същото
конкретно
местонахождение.
С оглед на това, че предприятието-кандидат е извършил преместването в новата
производствена сграда преди подаването на проектното предложение, а не в рамките на
изпълнение на проекта, същата няма да се счита за нов стопански обект...".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
В Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване не е обосновано наличието на заявения от
кандидата вид на инвестиция "разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект",
като липсват данни относно обстоятелството, че инвестициите са заявени за съществуващ
стопански обект. В представените документи е посочено, че инвестициите няма да се
реализират в обекта, въз основа на данните за производството, на който са препоръчани
данни
в
одита.
Заявените инвестиции по проекта са недопустими за финансиране, тъй като са заявени за
финансиране по режим "регионална помощ" и не попадат в категория "разширяване на
капацитета на съществуващ стопански обект" или "основна промяна в целия производствен
процес на съществуващ стопански обект".
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 9 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Заявените по проекта инвестиции попадат
в т. 13.2. от Условията за кандидатстване "Недопустими дейности".
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Съгласно чл. 3, пар. 3, б. б) от Регламент 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални
разпоредби по отношение на целта "Инвестиции за растеж и работни места", и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1080/2006: "Европейския фонд за регионално развитие не предоставя
подкрепа за инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от
дейности,
изброени
в
приложение
I
към
Директива
2003/87/ЕО.".
С Директива 2003/87/ЕО се въвежда схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове
в рамките на Общността, за да се стимулира намаляването на емисии на парникови газове по
икономичен
и
икономически
ефективен
начин.
Съгласно чл. 4 от Директивата, която е транспонирана в националното законодателство чрез
Закона за опазване на околната среда: "Държавите-членки гарантират, че от 1 януари 2005 г. в

никоя инсталация не се извършва дейност, включена в приложение I, в резултат на която да се
отделят посочените във връзка с тази дейност емисии, освен ако нейният оператор не
притежава разрешително, издадено от компетентен орган в съответствие с членове 5 и 6, или
ако инсталацията не е изключена от схемата на Общността съгласно член 27. Това се прилага
и
за
инсталации,
които
са
направили
избор
съгласно
член
24.".
Цитираната разпоредба на чл. 4 определя обстоятелството, че всички предприятия, които
извършват дейност, попадаща в обхвата на приложение I на Директивата имат издадени
разрешителни и по отношение на тях е от значение изясняването на обстоятелството дали по
проекта не се кандидатства за дейности, свързани с намаляването на емисии от парникови
газове.
Европейската комисия поддържа регистър на всички инсталации, с издадено разрешително.
Регистърът
е
достъпен
на
следния
интернет
адрес:
http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=19
914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allow
ancesForOperators=10.
Видно от извършена проверка кандидатът "Огняново-К" АД е включен в посочения регистър с
инсталация
за
производство
на
вар.
От кандидата е изискано разяснение дали заявените инвестиции водят до намаляване на
емисиите от парниковите газове от дейности, включени в приложение I на Директива
2003/87/ЕО.
В представеното разяснение кандидатът заявява, че закупуваните по проекта активи "по
никакъв начин не са свързани с инсталацията на дружеството за производство на вар в
шахтови пещи, която в случая попада в обхвата на Директива 2003/87/ЕО (Приложение Н)" и
"В този смисъл инвестициите в тези активи не влияят на производствения процес на
въпросната инсталация, на нивата на емисиите и замърсяването от нея, и не водят до
повишаване на производствените ѝ мощности, поради което не могат да бъдат счетени за
недопустими за финансиране в рамките на процедурата.". В разяснението се уточнява, че
"Предвидените за закупуване в рамките на настоящото проектно предложение активи не са
пряко свързани, а имат само отношение към производството на варовикови фракции, което
ОГНЯНОВО-К извършва на територията на Завод "Огняново" с помощта на Трошачносортировъчната
си
инсталация".
Даденото от кандидата разяснение не съответства на данните във Формуляра за
кандидатстване относно типа производство, за което са препоръчани мерките по проекта.
Съгласно данните в Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване по проекта се
кандидатства за дейности в код 23.52 „Производство на цимент, вар и гипс“, което не
съответства на представената информация в разяснението, съгласно която активите са
предназначени за производство на варовикови фракции. В посоченият от кандидата код не се
включва производството на варовикови фракции. Мерките в енергийния одит също са
препоръчани във връзка с реализирането на дейности в код по КИД 23.52. Произвежданите с
активите по проекта варовикови фракции, обичайно се използват като суровина за
производство на вар. В разяснението на кандидата се твърди, че активите не са пряко

свързани с произвежданата от инсталацията продукция, но не е обосновано наличието на
непряка връзка, както и че произвежданите варовикови фракции не са свързани с набавянето
на суровина за производството на инсталацията. Във Формуляра за кандидатстване, т. 11.1 е
посочено: "Предвиденото за закупуване в рамките проекта ново оборудване включващо 1 бр.
хидравличен багер с права лопата, 1 бр. минен камион и 2 бр. хидравлични челни колесени
товарачи се характеризират със значително по-висока производителност спрямо сега
използваните от ОГНЯНОВО-К АД машини. Посредством тяхната експлоатация, при по-нисък
годишен разход на електроенергия с 4 505 834.91 kWh, ще могат да бъдат произвеждани с 2
800 051.53 тона повече продукция на година. Това напрактика представлява увеличение на
капацитета на дружеството за производство на варови и варовикови продукти с над 100%.".,
т.е. във Формуляра е посочено, че ще бъде разширено със 100 % и производството на варови
продукти.
В т. 11.4 от Формуляра за кандидатстване е включена информация, съгласно която
"Предвидените за закупуване в рамките на проектното предложение машини ще бъде
използвани за извършване на съответните производствени операции в завод „Огняново“,
Кариера Огняново. В рамките на завода се произвеждат различни по рамер и предназначение
варови и варовикови продукти, сред които и варовикови фракции за FGD, които в съответствие
с приложението си представляват сероочистващ материал.". В Енергийния одит като
предимство на кандидата е посочено, че фирмата разполага със собствени кариери в
непосредствена
близост
до
производството.
Съгласно посочената информация във Формуляра за кандидатстване и Енергийния одит в
обект Кариера Огняново, където ще се реализира проектът, освен производството на
варовикови фракции, се произвеждат и варови продукти, а инвестициите по проекта ще
доведат до увеличаването на производството, включително и на варови продукти с над 100 %.
Цитираните данни от Формуляра за кандидатстване и Енергийния одит са в противоречие с
данните
в
представеното
разяснение
от
кандидата.
В Приложение I на Решение 2011/278/ЕС са дефинирани системните граници на инсталациите,
които получават безплатни квоти за емисии, като са заложени стойностите на съответните
показатели (топлинен, горивен, технологични емисии и продуктови) и определения на
обхванатите от показателите процеси и емисии. По отношение на инсталациите, свързани с
производство на вар в решението е посочено, че се включват "всички процеси, пряко или
косвено свързани с производството на вар". Посоченото означава, че при дефинирането на
границите на инсталацията на кандидата са взети предвид всички посочени процеси,
включително и набавянето на суровина, което кандидата осъществява със заявените за
финансиране активи. Следователно при повлияване на косвените процеси по производството
на вар, се повлиява и дейността на инсталацията и количеството произведена
продукция/спестени емисии. В разяснението кандидата посочва, че заявените активи не са
пряко свързани с производствения процес на инсталацията, но не е обосновал и доказал
липсата на непряка връзка между процесите по производство на фракции и производство на
вар.
Инвестициите по проекта са свързани с намаляване на емисиите въглероден диоксид.

Съгласно данните в Енергийния одит в резултат от изпълнението на проекта и въвеждането на
препоръчаните
мерки
ще
бъдат
спестени
1203.06
т/год
CO2.
Поради увеличаването на произведената от инсталацията продукция – варови продукти и
намаляването на въглеродните емисии в резултат от изпълнението на проекта, не може да
бъде потвърдено, че помощта не се предоставя за дейности, свързани с инвестиции за
постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в
приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение Н). По тази причина заявените дейности
не могат да бъдат финансирани, защото за тях се получава безплатно разпределение на
квоти. Подпомагането на заявените инвестиции би довело до прекомерно финансиране в
противовес на съображение 3 и в нарушение на чл.3, пар. 3, б. б) от Регламент 1301/2013 г.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Предвидените за закупуване активи: "Мобилна роторна трошачна инсталация" - необходима за
трошене на инертния материал, "Асфалтополагач" - за полагане на асфалтови настилки,
"Фрезова машина" - необходима за направа на изрези по асфалтови настилки, "Комбиниран
багер-товарач с рециклираща кофа" - необходим за натрошаване на земна маса и връщането
й обратно в изкопа, представляват пътностроителна механизация, обичайно предназначена за
извършване
на
пътностроителна
дейност.
В описанието на производствения процес на кандидата в Енергийния одит е посочено, че
предприятието се занимава с претрошаване на инертен материал, но като друга основна
дейност на дружеството е посочено извършването на строежи от транспортната
инфраструктура - полагане на асфалт. В одита изрично е посочено, че закупуваните активи верижен багер и мобилна роторна трошачна инсталация са необходими във връзка с
реализирането
на
тази
дейност.
Заявените за финансиране дейности са свързани със строителство на транспортна
инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. б) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 10 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за

"ХЕМ" АД, чрез
въвеждане на
високотехнологичн
о енергоспестяващо
производство"

кандидатстване).
Към проектното предложение не са представени Декларации по чл. 25, ал. 2 от Закона за
управление на средствата от европейските фондове от всички лица, които са посочени в чл. 40
от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Прикачен е само
квалифициран
електронен
подпис
(КЕП).
След изпратено уведомление за установените нередовности не са представени Декларации по
чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските фондове от г-н Ценко
Георгиев Цоков, г-н Тихомир Николаев Николов, г-н Владимир Христов Събчев и г-н Васил
Георгиев Недялков, в качеството им на лица по чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона
за
обществените
поръчки.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред декларацията не бъде
предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно изискванията, проектното
предложение се отхвърля.
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. д) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 13 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
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Към проектното предложение не е представено Удостоверение от Националния статистически
институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата (въз основа на
данни за 2015 г.). Прикачен е само квалифициран електронен подпис (КЕП).
След изпратено уведомление за установените нередовности отново не е представено
Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната
икономическа дейност на кандидата въз основа на данни за 2015 г. Представено е
Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната
икономическа
дейност
на
кандидата
въз
основа
на
данни
за
2014
г.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред Удостоверение от Националния
статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата
(въз основа на данни за 2015 г.) не бъде предоставено от кандидата или е представено, но не
съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Във Формуляра за кандидатстване кандидатът е заявил, че дейностите, за чието финасниране
кандидатства попадат в код по КИД 42.22 "Строителство на преносни и разпределителни

дружеството
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електрически и далекосъобщителни мрежи". Мерките в Енергийния одит, изготвен за целите
на кандидатстване по настоящата процедура, са препоръчани по отношение на същия код на
икономическа
дейност.
По проекта са заявени за финансиране следните активи: "Автовишка и повдигателна уредба",
"Автокран"
и
"Ескаватор".
Автовишката е необходима за извършване на монтажни работи на височина по електрическата
мрежа и други съоръжения. Предвидените за закупуване ескаватор/багер и автокран съгласно
данни от Формуляра за кандидатстване са необходими за електромонтажни работи (полагане
на кабели в земята чрез изкоп на земна маса), улично и парково осветление, изграждане на
нови и реконструкция на съществуващи кабелни мрежи ниско и средно напрежение,
изграждане на въздушни линии с усукани проводници, монтаж и изграждане на трафопостове и
подстанции.
Заявените инвестиции са свързани с изграждането и ремонта на енергийна инфраструктура.
Енергийната инфраструктура включва всякакво материално оборудване или съоръжения,
включени в чл. 2, пар. 130, буква а) от Регламент (ЕО) № 651/2014, включително
инфраструктурата за пренос и разпределение на енергия. Инвестициите по проекта са заявени
от кандидата в код на икономическа дейност, който включва строителство на преносни и
разпределителни
електрически
мрежи.
Дейностите, които попадат в сектор "производство и дистрибуция на електроенергия и
енергийните инфраструктури", са изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) №
651/2014 г., в случаите когато заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ"..
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 16 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2., подт. 2 от
Условията за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на
кандидатите".
Съгласно Приложение Х към Условията за кандидатстване "Съкращения и определения" в
дефиницията
за
горски
продукт
се
включва:
"Дървесина и недървесни горски продукти. „Недървесни горски продукти" са смола, борина,
сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове,
горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч.
Дефиницията включва и продукти от следните производства преди индустриалната
преработка
на
дървесината
1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или
рязане
или
развиване;
2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
3.
Сушене
и
импрегниране
на
дървен
материал;
4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети
и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
6.
Производство
на
дърва
за
горене:
рязане,
цепене,
пакетиране.".
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Във Формуляра за кандидатстване кандидатът заявява, че дейностите, които извършва не са
свързани с първична преработка на дървесина и предприятието произвежда ламперия,
дюшеме, первази от различен тип, струговани елементи за парапети, плотове и табли,
дървени огради, кошери, къщички за кучета и др. Посочените продукти не са част от кода,
който НСИ е определил на кандидата въз основа на данните за дейността му, който е и
заявеният във Формуляра за кандидатстване код на проекта - 16.10 "Разкрояване, рендосване
и
импрегниране
на
дървен
материал".
На постъпил въпрос с № 128/04.07.2016 г. от кандидат по процедурата УО е дал следното
разяснение: "Код на основна икономическа дейност С 16.10 „Разкрояване, рендосване и
импрегниране на дървен материал" е недопустим по настоящата процедура, с изключение на
производство
на
несглобени
дървени
паркетни
дъски.".
По проекта няма данни и обосновка, че се кандидатства за производство на несглобени
дървени паркетни дъски, което производство, съгласно дадените разяснения от УО, е
единствената допустима дейност в рамките на заявения от кандидата код на проекта.
Предвиденият за закупуване актив "Челен товарач" е необходим във връзка със "Складиране и
Поддаване на дървения чипс за отоплителния котел, както Товаренето му на гондоли за
продажба.". По проекта е заявен за закупуване и актив "Барабанна дробилка", чието
предназначение не е описано във Формуляра за кандидатстване, като същият не служи за
производството на паркетни дъски, а обичайното му предназначение е да смила на дървесен
чипс отпадъци от първична преработка на дървесина. Дървесният чипс попада в дефиницията
за горски продукт, дадена към Условията за кандидатстване. Заявените по проекта активи са
необходими
във
връзка
с
производството
на
дървесен
чипс.
Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на
горски продукти са сред недопустимите за финансиране по процедурата.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. е) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 17 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
Към проектното предложение не са представени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен
баланс
(индивидуален)
за
2013
г.,
2014
г.
и
2015
г.
Прикачени са файлове, подписани с криптиран Квалифициран електронен подпис (КЕП),
поради което не може да бъде осъществен достъп до съдържанието им.
След изпратено уведомление за установените нередовности са представени Отчет за
приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., които
не са в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ за съответната година.
Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015
г. не са оповестени в Търговския регистър в идентичен формат на този, в който са подадени
към
НСИ
за
съответната
година.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред горепосочените документи не

бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията,
проектното предложение се отхвърля.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. б) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 10 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
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Към проектното предложение не е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за
управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Прикачен е
само
квалифициран
електронен
подпис
(КЕП).
След изпратено уведомление за установените нередовности отново не е представена
Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни
и инвестиционни фондове. Документът не е приложен към изпратения от кандидата отговор.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред декларацията не бъде
предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно изискванията, проектното
предложение се отхвърля.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1., подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за производство на фракции от инертни материали. Във
Формуляра за кандидатстване е посочено, че "Към настоящия момент предприятието
произвежда фракция стерил 0-100 мм наличен Челен товарач с хидравличен чук и Мини челен
товарач", а в Енергийния одит, изготвен за целите на кандидатстване с проектно предложение
по процедурата, е посочено, че производството, за което се кандидатства "стартира през 2016
г.". В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни, че
кандидата е произвеждал фракции от инертни материали. Продуктът от дейността на
кандидата, въз основа на който са препоръчани мерки в одита е "Строителни обекти".
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В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано съществуващо
производство на фракции, а е представено "Описание на производствения процес с новите
активи".
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
Видно от данните в Енергийния одит, дейността за която се кандидатства е стартирала през
2016 г. и данни за това производство не могат да бъдат препоръчвани и заявявани. Мерките в
одита не са препоръчани въз основа на данни за съществуващо производство на кандидата,
поради което не може да бъде потвърдено наличието на разширяване на капацитета на
стопанския обект. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата разширяване на
капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията
съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече
произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният
производствен процес не се променя из основи.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т.11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в

режим
"регионална
помощ".
В т. 2 от Формуляра за кандидатстване кандидатът е заявил, че дейностите, за чието
финансиране кандидатства попадат в код по КИД 42.11 "Строителство на автомагистрали,
пътища и самолетни писти", т.е. свързани са със строителство на транспортна
инфраструктура. В Енергийния одит, изготвен за целите на кандидатстване по процедурата,
обследващото дружество е посочило, че препоръчаните мерки попадат в същия код на
икономическа
дейност.
По отношение на предвидения за закупуване актив "Верижен багер" в одита изрично е
заявено, че е препоръчан във връзка с реализацията на дейността на кандидата, свързана със
следното:
"Фирмата
изгражда
и
реконструира
пътища.".
Заявените за финансиране активи са предназначени за извършване на строителство на
транспортна инфраструктура. Кандидатът и екипът, извършил обследването за енергийна
ефективност са определили, че заявената за финансиране дейност е свързана със
строителство на транспортна инфраструктура, тъй като дейността попада в код по КИД 2008:
42.11
„Строителство
на
автомагистрали,
пътища
и
самолетни
писти".
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1., подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
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"ПОЛИСТ
РОЙ 2001"
ЕООД

"Устойчиво
развитие чрез
енергийна
ефективност и
ефикасност"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за закупуване на активи за производствто на бетон.
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване предприятието произвежда бетон, като

"Миксирането става основно с ръчни операции и с приспособен миксер", но видно от
Енергийния одит кандидатът не разполага с активи за производство на бетон и за целта на
препоръчаните мерки е използвана т. нар. базова линия и "добра стара практика".
В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни, че
кандидатът е произвеждал бетон. Продуктът от дейността на кандидата, въз основа на който
са
препоръчани
мерки
в
одита
е
"Строителни
обекти".
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано съществуващо
производство на бетон, а е представена информация за технологията на производството,
което се въвежда. Посочено е, че към момента кандидата е миксирал малки количества бетон
ръчно.
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
В Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване не е обосновано, че препоръчаните мерки
в одита и заявените за финансиране дейности във Формуляра за кандидатстване се отнасят за
съществуващ и произвеждан продукт. Препоръчаните мерки в одита не се основават на
съществуващо производство. В резултат от изпълнението на проекта не е налице
производство на поне един от вече произвежданите продукти. Съгласно Условията за
кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да

произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и значително
усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя из основи.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т.11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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"ТЕХНО
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"Подобряване на
енергийната
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BG16RFOP0023.001-0563

"ЛУКС
СТРОЙ"
ООД

"Повишаване на
енергийната
ефективност на
Лукс строй ООД, гр.
Благоевград"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
В т. 2 от Формуляра за кандидатстване кандидатът е заявил, че дейностите, за чието
финансиране кандидатства попадат в код по КИД 42.11 "Строителство на автомагистрали,
пътища и самолетни писти", т.е. свързани са със строителство на транспортна
инфраструктура. В Енергийния одит, изготвен за целите на кандидатстване по процедурата,
обследващото дружество е посочило, че препоръчаните мерки попадат в същия код на
икономическа дейност.
Закупуваните по проекта активи представляват пътностроителна механизация, необходима
във връзка с осъществяване на транспортно строителство, поради което и предвид
обстоятелството, че кандидата и екипа, извършил обследването за енергийна ефективност са
определили, че заявените за финансиране дейности са свързани със строителство на
„автомагистрали, пътища и самолетни писти“, т.е. свързани със строителство на транспортна
инфраструктура, заявените дейности са недопустими за финансиране в заявения от кандидата
режим.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. е) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 17 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
Към проектното предложение не са представени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен
баланс (индивидуален) за 2013 г. и 2014 г.
Прикачени са файлове, подписани с криптиран Квалифициран електронен подпис (КЕП),
поради което не може да бъде осъществен достъп до съдържанието им.
След изпратено уведомление за установените нередовности са представени Отчет за
приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г. и 2014 г., които не са в
идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ за съответната година.

Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г. и 2014 г. не
са оповестени в Търговския регистър в идентичен формат на този, в който са подадени към
НСИ
за
съответната
година.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред горепосочените документи не
бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията,
проектното предложение се отхвърля.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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"ДВ
СТРОЙ
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Повишаване на
енергийната
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"БГ ЛЕНД
КО" ООД

"Подобряване на
енергийната
ефективност в „БГ
ЛЕНД КО“ ООД"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Активите, които се закупуват по проекта: "Колесен екскаватор", "Комбиниран багер товарач",
"Вибрационен валяк", "Самосвали", "Седлови влекач с кран" и "Грейдер", са обичайно
предназначени за извършване на пътностроителна дейност.
Съгласно данните в Енергийния одит, изготвен във връзка с кандидатстване по настоящата
процедура, "Основната дейност на разглежданото предприятие е инфраструктурно
строителство - строителство на ЖП и пътна инфраструктура и свързаните с тях съоръжения.".
По данни от Формуляра за кандидатстване, по проекта се кандидатства за "извършването на
сегашните дейности и процеси в по-голям обем (капацитет)".
Съгласно информацията във Формуляра за кандидатстване част от закупуваните активи
служат за трамбоване, уплътняване и изравняване на почва, чакъл, баластра, пясък или
асфалт при строителство на пътища, площадки, летищни полоси и др.
Заявените дейности са свързани със строителство на транспортната инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ".
В т. 2 от Формуляра за кандидатстване кандидатът е заявил, че дейностите, за чието
финансиране кандидатства попадат в код по КИД 42.11 "Строителство на автомагистрали,
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"ФАРМВИ
Л" ЕАД

"Подобряване на
енергийната
ефективност на
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подмяна на
асфалтосмесителна
инсталация"

пътища и самолетни писти", т.е. са свързани със строителство на транспортна
инфраструктура. В Енергийния одит, изготвен за целите на кандидатстване по процедурата,
обследващото дружество е посочило, че препоръчаните мерки са във връзка с реализацията
на
икономическа
дейност,
която
попада
в
същия
код
съгласно
КИД.
Закупуваните
по
проекта
активи
представляват
строителна
механизация.
Предвид обстоятелството, че кандидатът и обследващото дружество са заявили, че
реализираните дейности попадат в код, свързан със строителство на транспортна
инфраструктура и заявените за закупуване активи са с обичайно предназначение в
строителството на транспортна инфраструктура, кандидатът е недопустим за финансиране.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията за
кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ".
В т. 2 от Формуляра за кандидатстване кандидатът е заявил, че дейностите, за чието
финансиране кандидатства попадат в код по КИД 42.11 "Строителство на автомагистрали,
пътища и самолетни писти". В Енергийния одит, изготвен за целите на кандидатстване по
процедурата, обследващото дружество е посочило, че препоръчаните мерки попадат в същия
код на икономическа дейност.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено, че "Основните етапи и технология на
производство ще останат непроменени", като по проекта се кандидатства за финансиране на
инвестиции, свързани с разширяване на капацитета на стопанския обект на кандидата.
Дейността, заявена от
кандидата попада в код по КИД 42.11 "Строителство на
автомагистрали, пътища и самолетни писти", т.е. свързана е със строителство на транспортна
инфраструктура.
Обстоятелството, че кандидатът и енергийният одитор са заявили, че дейностите по
проекта/препоръчаните мерки в одита, попадат в код, свързан със строителство на
транспортна инфраструктура и заявените за закупуване активи представляват
пътностроителна
механизация,
обуславя
недопустимост
на
кандидата.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или

срещу възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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"АВИС
ИНЖЕНЕР
ИНГ"

"Подобряване на
енергийната
ефективност във
"ВИЛАНД КОМЕРС"
ЕООД"

"Повишаване на
енергийната
ефективност в

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
В т. 2 от Формуляра за кандидатстване кандидатът е заявил, че дейностите, за чието
финансиране кандидатства попадат в код по КИД 42.11 "Строителство на автомагистрали,
пътища и самолетни писти". В Енергийния одит, изготвен за целите на кандидатстване по
процедурата, обследващото дружество е посочило, че препоръчаните мерки попадат в същия
код на икономическа дейност.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено, че по проекта се кандидатства за финансиране
на инвестиции, свързани с разширяване на капацитета на стопанския обект. Видно от
представеното Удостоверение от НСИ относно кода на икономическа дейност, дейността на
кандидата попада в код по КИД 42.11 "Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни
писти", която дейност представлява строителство на транспортна инфраструктура.
Закупуваните по проекта активи представляват пътностроителна механизация, обичайно
предназначена за извършване на дейности, свързани с транспортно строителство.
Във Формуляра за кандидатстване и в енергийния одит по отношение на част от активите е
посочено, че са препоръчани във връзка с реализиране на строителство на горски
автомобилни пътища.
Обстоятелството, че кандидатът и енергийният одитор са заявили, че дейностите по
проекта/препоръчаните мерки в одита, попадат в код, свързан със строителство на
транспортна инфраструктура, както и обстоятелството, че по проекта се закупуват активи,
предназначени за извършване на транспортно-строителни дейности, обуславя недопустимост
на кандидата.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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"Повишване на
конкурентоспособн
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ООД посредством
осъществяване на
енергийно
ефективни мерки"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Във Формуляра за кандидатстване кандидатът е заявил, че дейностите, за чието финасниране
кандидатства попадат в код по КИД 42.22 "Строителство на преносни и разпределителни
електрически и далекосъобщителни мрежи". Мерките в Енергийния одит, изготвен за целите
на кандидатстване по настоящата процедура, са препоръчани по отношение на същия код на
икономическа
дейност.
По проекта са заявени за финансиране следните активи: "Двупътна машина за работа по
контактна
мрежа"
и
"Двупътен
багер".
Двупътната машина за работа по контактна мрежа е необходима във връзка с изпълнението на
следните
основни
етапи
на
строителството
на
контактна
мрежа:
- монтаж на опорните елементи на контактната мрежа - напречници, конзоли и анкеровки;
- монтаж и развиване на въжета и проводници, както и свързващите ги елементи;
- завършващият етап на строителството е регулиране на контактната мрежа, измерване и
тестване на проектните й параметри и подсъединяване към тягови източници.
Двупътният багер е необходим при изпълнение на началните етапи при строителството и
рехабилитацията на контактна мрежа: изграждане на стълбове и фундаменти, включително
направа на изкоп; извозване на земни маси; монтаж на фундаменти; изправяне на стълбове
при електрифициране на участъци и реконструкция на електрифицирани участъци.
Заявените инвестиции са свързани с изграждането на енергийна инфраструктура.
Енергийната инфраструктура включва всякакво материално оборудване или съоръжения,
включени в чл. 2, пар. 130, буква а) от Регламент (ЕО) № 651/2014, включително
инфраструктурата
за
пренос
и
разпределение
на
енергия.
Дейностите, които попадат в сектор „производство и дистрибуция на електроенергия и
енергийните инфраструктури“, са изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) №
651/2014 г., в случаите когато заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т.11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ".
По проекта са заявени за закупуване: "Еднобандажен вибрационен валяк", "Траншеен валяк с
дистанционно управление", "Мобилна челюстна трошачка", "Колесен многофункционален
багер
с
челен
товарач"
и
"Верижен
булдозер".
Заявените за закупуване активи представляват пътностроителна механизация, обичайно
предназначена
за
строителство
и
ремонт
на
пътища.
Еднобандажният вибрационен валяк служи за уплътняване на земно легло, уплътняване на
трошенокаменна настилка и се използва при направа на пътища. Траншейният валяк с
дистанционно управление е необходим във връзка с уплътняване на насипни маси от трошен

камък, пръст и пясък, преди полагане на ситния чакъл с каменното брашно и уплътняване на
земни маси около тротоари, канализационни съоръжения и електрически съоръжения.
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване в резултат от изпълнението на проекта
предприятието-кандидат ще продължи да осъществява и развива своята основна дейност в
сферата
на
строителството,
изграждането
и
ремонта
на
пътища,
ВиК.
Заявените за финансиране дейности са свързани със строителство на транспортна
инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
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"СТЕНЛИ 03" ЕООД

"Конкурентоспособ
ност чрез
инвестиции в
енергоефективно
технологично
оборудване"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По проекта се кандидатства за производство на фракции от инертни материали. Във
Формуляра за кандидатстване е посочено, че предприятието вече произвежда фракции, а в
Енергийния одит, изготвен за целите на кандидатстване с проектно предложение по
процедурата, е посочено, че производството, за което се кандидатства стартира през 2016 г.
В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни, че
кандидатът е произвеждал фракции от инертни материали. Продуктът от дейността на
кандидата, въз основа на който са препоръчани мерки в одита е "Строителни обекти".
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано съществуващо
производство на фракции, а е представено описание на производствения процес с активите,
които
предстои
да
бъдат
закупени.
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"ЕЛВЕКО ЕЛЕКТРО
МОНТАЖИ
" ЕООД

"Повишаване
конкурентоспособн
остта на ЕЛВЕКО
ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ
ЕООД, чрез
подобряване на
енергийната му

Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
Видно от данните в Енергийния одит, дейността за която се кандидатства е стартирала през
2016 г. и данни за това производство не могат да бъдат препоръчвани и заявявани. Мерките в
одита не са препоръчани въз основа на данни за съществуващо производство на кандидата,
поради което не може да бъде потвърдено наличието на разширяване на капацитета на
стопанския обект в съответствие с даденото указание от Управляващия орган. Съгласно
Условията за кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на съществуващ
стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански
обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и
значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя
из основи.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Във Формуляра за кандидатстване кандидатът е заявил, че дейностите, за чието финасниране

ефективност и
капацитет"
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"КРИС
ФЕШЪН
ИНДЪСТР
ИЙС" АД

"Повишаване на
конкурентоспособн
остта на Крис
Фешън Индъстрийс
АД, чрез
инвестиции в
енергийна

кандидатства попадат в код по КИД 43.21 „Изграждане на електрически инсталации".
Според правилата за изготвяне на енергийните одити по процедурата в рамките на одита не
могат да се залагат мерки, които се отнасят до обекти, извършващи икономическа дейност в
различни кодове по КИД 2008.
В тази връзка енергийният одитор е преценил, че препоръчаните за реализиране мерки са
свързани с реализираната от кандидата дейност в код 43.21 „Изграждане на електрически
инсталации", въпреки посочената информация в одита, че кандидата извършва дейности,
както свързани с изграждане на електроинсталации, така и с пътно строителство.
В т. 11 от Формуляра за кандидатстване е обоснована необходимостта от закупуваните активи,
като по отношение на част от тях е заявено, че са необходими във врзъка с изграждането на
железопътна инфраструктура.
Един от заявените за закупуване активи - "Претрошаваща кофа за раздробявани на място на
строителни материали", съгласно данни от одита и Формуляра за кандидатстване е необходим
във връзка с поставянето на бетонови стълбове, раздробяване на строителни материали и
запълване на изкопи с тях.
Закупуваният по проекта "6 Цилиндров турбодизел багер с пробивно устройство, шосейно и
ЖП хидравлично задвижване и снабден с телескопична стрела" е необходим във връзка с
"Изграждането на контактни мрежи и електроснабдяване за железопътната инфраструктура, в
т.ч. компоненти за контактната мрежа и ЖП подстанции" и "Изграждане на сигнални,
телекомуникационни
и
SCADA
системи
за
железопътната
инфраструктура".
Посочените дейности са свързани със строителство на транспортната и енергийна
инфраструктура. Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се
използва за предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент
(ЕО) № 651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен
транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда
сметка
или
срещу
възнаграждение.
Кандидатът е заявил, че инвестициите попадат в код, свързан с изграждането на енергийната
инфраструктура.
Енергийна инфраструктура включва всякакво материално оборудване или съоръжения,
включени в чл. 2, пар. 130, буква а) от Регламент (ЕО) № 651/2014.
Дейностите, които попадат в сектори „транспорт и свързаната с него инфраструктура“ и
„производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури“, са изключени
от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато заявеният от
кандидатите режим е "регионална помощ".
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. б) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 10 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
Към проектното предложение не са представени Декларации по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ от гжа Теодора Николова Цонкова-Гибинска и г-н Иван Маринов Богданов, в качеството им на

ефективност"
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лица по чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
След изпратено уведомление за установените нередовности са представени Декларации по
чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове от г-жа Теодора Николова Цонкова-Гибинска и г-н Иван Маринов
Богданов, които не са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от деклараторите,
а са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от г-жа Радина Минкова Банкова.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред декларацията не бъде
предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно изискванията, проектното
предложение
се
отхвърля.
Съгласно т.24 от Условията за кандидатстване: "ВАЖНО: Официалният/те представител/и на
кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват декларациите, тъй като с
декларациите по букви а/, в/ и г/ се декларират данни, които деклараторът декларира в лично
качество или съответно данни за представляваното от него юридическо лице, като за
верността им се носи наказателна отговорност, която също е лична.".
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 19 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т.11.2., подт.2 от
Условията за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на
кандидатите".
Съгласно Условията за кандидатстване подкрепа по настоящата процедура за подбор на
проекти не могат да получават предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности,
които съгласно КИД 2008 (Приложение У към Условията за кандидатстване) попадат в Сектор
С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11
„Производство на напитки”, както следва:
- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови
ястия”;
- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
- 10.81. „Производство на захар”;
- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
- 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
- 11.02. „Производство на вина от грозде”;
- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
- 11.06. „Производство на малц”.
По проекта се кандидатства за закупуване на следните активи: "Линия за печене, "Автоматична
пакетажна машина", "Автоматична вакуум машина" и "Линия за осоляване". Кандидатът е
заявил, че инвестициите по проекта попадат в код по КИД 10.82 "Производство на какао,
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шоколадови и захарни изделия".
Съгласно данните в Енергийния одит "Основната дейност на „Кронос” AД е свързана с
производството и обработката на ядки и сушени плодове: печени ядки и семки, пържени ядки,
царевица с различни аромати, сушени плодове, ядки със солена и сладка глазура, сурови ядки
и семки и др.". Мерките в одита са препоръчани въз основа на данните за произведена
продукция на кандидата, която освен ядки за сладкарската промишленост включва и солени
ядки и сушени плодове, ядки със сладка глазура, сурови ядки и семки. При описанието на
производствения процес на кандидата е посочено, че след изпичане на ядките, по отношение
само на част от ядките се извършва допълнително овкусяване, т.е. по отношение на част от
ядките производствения процес приключва с изпичането им. По проекта е заявена за
финансиране линия за печене на ядки. Във връзка с реализирането на дейностите по проекта
е предвидено и закупуване на линия за осоляване на ядки.
В заявеният от кандидата код по КИД 10.82 "Производство на какао, шоколадови и захарни
изделия" не е включено производство на печени ядки, нито на солени ядки. В кодът се включва
консервиране в захар на плодове, ядки и др. Печенето и осоляването на ядки е
производствена дейност, която попада в код по КИД 10.39 "Преработка и консервиране на
други
плодове
и
зеленчуци,
без
готови
ястия".
Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, попадащи в код 10.3 „Преработка
и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия” са сред недопустимите за
финансиране по процедурата.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. е) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 17 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
Към проектното предложение не е представен Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015 г.
След изпратено уведомление за установените нередовности отново не е представен
Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015 г.
Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015 г. не е оповестен в Търговския регистър в
идентичен формат на този, в който е подаден към НСИ за съответната година.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред горепосоченият документ не бъде
предоставен от кандидата или е представен, но не съгласно изискванията, проектното
предложение се отхвърля.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ".
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване предвиденият за закупуване актив е
необходим във връзка с разширяване на основната дейност на кандидата, която е свързана

със
специалното,
хидротехническото
и
тунелното
строителство.
Фирмата използва технологии с анкерни системи, шпунтови стени, циментови и полимерни
състави. Специализирана е в извършване на укрепителни мероприятия на база анкерни
системи в комбинация с пръскани бетони, изпълнение на микропилоти и шпунтови стени, като
основно предназначение на посочените мероприятия е подпомагане на строителството на
различни съоръжения, включително на пътната и ЖП-инфраструктура, т.е. кандидатът развива
дейността си в областта на строителството на транспортна инфраструктура. Във Формуляра
за кандидатстване е обосновано, че кандидатът ще разширява своята производствена
дейност, която както става известно от данните във Формуляра за кандидатстване, включва
строителство на транспортна инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
1.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. а), б), в) и г) от
Условията за кандидатстване и Критерии № 9, 10, 11 и 12 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Й към
Условията за кандидатстване).
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Към проектното предложение не са представени Декларация, че кандидатът е запознат с
условията за кандидатстване и условията за изпълнение, Декларация по чл. 25, ал. 2 от
Закона за управление на средствата от европейските фондове от всички лица, които са
посочени в чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки,
Декларация за държавни/минимални помощи и Декларация по чл. 3 и чл. 4 от Закона за
малките и средните предприятия. Прикачени са файлове, подписани с криптиран
Квалифициран електронен подпис (КЕП), поради което не може да бъде осъществен достъп до
съдържанието им.
След изпратено уведомление за установените нередовности отново не са представени
Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за
изпълнение, Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от
европейските фондове от всички лица, които са посочени в чл. 40 от Правилника за прилагане
на Закона за обществените поръчки, Декларация за държавни/минимални помощи и
Декларация по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия. Прикачен е само
квалифициран електронен подпис (КЕП).
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред декларациите не бъдат
предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното

предложение се отхвърля.
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. д) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 13 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
Към проектното предложение не е представено Удостоверение от Националния статистически
институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата (въз основа на
данни за 2015 г.). Прикачен е файл, подписан с криптиран Квалифициран електронен подпис
(КЕП), поради което не може да бъде осъществен достъп до съдържанието му.
След изпратено уведомление за установените нередовности отново не е представено
Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната
икономическа дейност на кандидата (въз основа на данни за 2015 г.). Прикачен е файл, който
не съдържа, нито документа, нито квалифицирания електронен подпис (КЕП), с който същият е
подписан.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред Удостоверение от Националния
статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата
(въз основа на данни за 2015 г.) не бъде предоставено от кандидата или е представено, но не
съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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3. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. е) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 17 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
Към проектното предложение не са представени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен
баланс
(индивидуален)
за
2013
г.,
2014
г.
и
2015
г.
Прикачени са файлове, подписани с криптиран Квалифициран електронен подпис (КЕП),
поради което не може да бъде осъществен достъп до съдържанието им.
След изпратено уведомление за установените нередовности отново не са представени Отчет
за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.
Прикачен
е
само
квалифициран
електронен
подпис
(КЕП).
Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015
г. не са оповестени в Търговския регистър в идентичен формат на този, в който са подадени
към НСИ за съответната година.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред горепосочените документи не
бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията,
проектното предложение се отхвърля.
1.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за
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оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от
Условията за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на
кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ".
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване "Производството на асфалт е основна
част от сектор "Строителство", както и важен момент за дружеството, особено в частта за
изграждане на пътища и магистрали. По този начин от една страна компанията ще намали
разходите за производство на единица продукция - новото оборудване ще е собственост на
компанията, ще е високотехнологично и най-вече енергийно ефективно, а от друга ще намалее
комплексната цена и на предлаганите услугите на компанията в сферата на строителството.".
В Енергийния одит е посочено следното: "Сектор на икономическа дейност, за която се
кандидатства: 42.11 – строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти (код по КИД
2008). Основният предмет на дейност на „Брилянт-Слънчев бряг” ООД е в областта на
строителството, ремонта и рехабилитация на обекти от транспортната инфраструктура", а
препоръчаните в одита мерки са във връзка с разширяване на производствения капацитет на
извършвана от кандидата дейност по строителство на транспортна инфраструктура.
В Енергийния одит е представено описание на производствения процес на кандидата, който
приключва
с
етап
5
"Изграждане
на
пътна
конструкция".
Съгласно данните в Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване инвестициите по проекта
са необходими във връзка с извършваната от кандидата дейност по строителство на
транспортна инфраструктира.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
Заявените
Условията
кандидата
проектни

разходи по проекта са в режим "регионална инвестиционна помощ". Съгласно
за кандидатстване по процедурата: "В случай че по Елемент А избраният от
режим държавна помощ е регионална инвестиционна помощ, допустими са само
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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория
"разширяване
на
капацитета
на
съществуващ
стопански
обект".
По
проекта
се
кандидатства
за
производство
на
асфалтови
смеси.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено, че "До настоящия момент "Брилянт-Слънчев
бряг" ООД не е разполагало с такава инсталация в самата база на компанията. Предприятието
е осигурявала необходимите количества асфалтови смеси, произвеждайки ги в други
асфалтови бази, с които през годините е имало сключени договори за наем", но в Енергийния
одит, изготвен за целите на кандидатстване с проектно предложение по процедурата, е
посочено, че ""Брилянт-Слънчев бряг" ООД планира стартирането на изцяло нова за него
дейност - производство на асфалтова смес. До този момент дружеството не е осъществявало
производствена дейност за производство на асфалтова смес, като не е притежавало и
експлоатирало производствени технологии и оборудване за съответната производствена
дейност. За "Брилянт-Слънчев бряг" ООД инвестициите по настоящия проект, представляват
машини и оборудване, които нямат еквивалент с изпълняваната досега дейност и с
използваното от дружеството оборудване.".
В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни, че
кандидатът е произвеждал асфалт. Продуктите от дейността на кандидата, въз основа на
които са препоръчани мерки в одита са "Положени асфалтови смеси", "Нови пътища и улици" и
"Ремонтирани/рехабилитация пътища и улици".
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
Видно от данните в Енергийния одит, дейността за която се кандидатства е нова за кандидата
и данни за това производство не могат да бъдат препоръчвани и заявявани. Мерките в одита
не са препоръчани въз основа на данни за съществуващо производство на кандидата, поради
което не може да бъде потвърдено наличието на разширяване на капацитета на стопанския
обект. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на
съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият
стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите
продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен
процес не се променя из основи.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. б) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 10 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
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"ПОПИМО
НИ 2010"
ЕООД

"Конкурентоспособ
ност чрез
осъществяване на
енергийно
ефективни мерки в
"Попимони 2010"
ЕООД"

"МСУ И
ТРАНСПО
РТ" ЕООД

"Инвестиции за
подобряване на
енергийната
ефективност на
МСУ И ТРАНСПОРТ
ЕООД"

Към проектното предложение е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ от
лицето с право да представлява кандидата, в която обстоятелствата по т. 6 са декларирани по
отношение на юридическо лице - "Адел-М" ЕООД, което е различно от юридическото лицекандидат.
След изпратено уведомление за установените нередовности не е представена Декларация по
чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни
фондове
в
указания
от
Оценителната
комисия
срок.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред декларацията не бъде
предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно изискванията, проектното
предложение се отхвърля.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
В т. 1.2.1. от Енергийния одит е описано, че „Основните дейности на дружеството са изкопнотоварни работи, пробиване на отвори за изливни пилоти, уплътняване на насипи под настилки
(пътни, индустриални) и товарен сухопътен транспорт".
Заявените за закупуване активи: "Еднобандажен вибрационен валяк" и "Товарни автомобили

самосвали" са обичайно предназначени за извършване на пътностроителна дейност. По
отношение на закупувания актив "Еднобандажен вибрационен валяк" във Формуляра за
кандидатстване е посочено, че същият ще допринесе за разширяване на производителността
при уплътняване на земни маси при изпълнение на СМР, т.е. активът по данни от проектното
предложение е необходим във връзка с осъществяваната от кандидата дейност по
уплътняване
на
насипи
по
настилки
пътни
и
индустриални.
Заявените дейности са необходимими във връзка с реализиране на строителство на
транспортната инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
1.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. б) от Условията
за кандидатстване и Критерий № 10 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
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"АРБАНА
СИ" АД

"Повишаване на
енергийната
ефективност и
капацитета на
производство на
"Арбанаси" АД чрез
внедряване на ново
технологично
оборудване и
система за
управление на
енергията ISO
50001"

Към проектното предложение е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ от г-жа
Николинка Христова Пенева - Сирлещова, в качеството й на лице по чл. 40 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки, която не е подписана с квалифициран
електронен подпис (КЕП) от декларатора, а е подписана с КЕП от г-н Атанас Кънчев Рупчев.
След изпратено уведомление за установените нередовности не е представена Декларация по
чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове от г-жа Николинка Христова Пенева - Сирлещова в указания от
Оценителната комисия срок.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред декларацията не бъде
предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно изискванията, проектното
предложение се отхвърля.
Съгласно т.24 от Условията за кандидатстване: "ВАЖНО: Официалният/те представител/и на
кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват декларациите, тъй като с
декларациите по букви а/, в/ и г/ се декларират данни, които деклараторът декларира в лично
качество или съответно данни за представляваното от него юридическо лице, като за
верността им се носи наказателна отговорност, която също е лична.".
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. е) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 17 от Критериите за оценка на административното

съответствие на
кандидатстване).

проектните

предложения

(Приложение

Й

към

Условията

за

Към проектното предложение не са представени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен
баланс (индивидуален) за 2013 г. и 2014 г.
Представени са Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015
г., които не са в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ за съответната
година.
След изпратено уведомление за установените нередовности не са представени Отчет за
приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. в
указания от Оценителната комисия срок.
Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015
г. не са оповестени в Търговския регистър в идентичен формат на този, в който са подадени
към НСИ за съответната година.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред горепосочените документи не
бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията,
проектното предложение се отхвърля.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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"ЕЛЕКТРО
БИЛД
ГРУП"
ЕООД

"Подобряване на
енергийната
ефективност в
„ЕЛЕКТРО БИЛД
ГРУП“ ЕООД"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Във Формуляра за кандидатстване кандидатът е заявил, че дейностите, за чието финасниране
кандидатства, попадат в код по КИД 43.21 „Изграждане на електрически инсталации".
Според правилата за изготвяне на енергийните одити по процедурата в рамките на одита не
могат да се залагат мерки, които се отнасят до обекти, извършващи икономическа дейност в
различни кодове по КИД 2008.
В тази връзка енергийният одитор е преценил, че препоръчаните за реализиране мерки са
свързани с реализираната от кандидата дейност в код 43.21 „Изграждане на електрически
инсталации", въпреки посочената информация в одита, че кандидатът извършва дейностите
"строителство, строително-монтажни работи, изграждане на електрически инсталации", а в т.
11 от Формуляра за кандидатстване е описана необходимостта от закупуваните активи, като по
отношение на част от тях е заявено, че са необходими във връзка с осъществяване на
пътностроителна дейност.
В Енергийния одит е препоръчана мярка № 5, която е свързана с "Въвеждане на енергийно
ефективна машина за полагане на асфалт". В описанието на мярката е посочено, че
закупуваният актив е препоръчан "За изграждане на пътища, алеи, площадки, паркинги и др.".
В рамките на мярка № 2 от Енергийния одит е препоръчано закупуването на енергийно
ефективни валяци, като е посочено, че те са необходими "За извършване на трамбоване и

уплътняване на почва, баластра, пясък и асфалт при строителството на пътища, площадки и
др.".
Заявените за финансиране дейности са необходими във връзка с извършване на строителство
на транспортната инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Кандидатът е заявил, че инвестициите попадат в код, свързан с изграждането на енергийната
инфраструктура.
Енергийна инфраструктура включва всякакво материално оборудване или съоръжения,
включени в чл. 2, пар. 130, буква а) от Регламент (ЕО) № 651/2014.
Дейностите, които попадат в сектори „транспорт и свързаната с него инфраструктура“ и
„производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури“, са изключени
от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато заявеният от
кандидатите режим е "регионална помощ".
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. е) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 17 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
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Към проектното предложение не са представени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен
баланс (индивидуален) за 2013 г. и 2014 г.
Представени са Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015
г., които не са в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ за съответната
година.
След изпратено уведомление за установените нередовности не са представени Отчет за
приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. в
указания от Оценителната комисия срок.
Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015
г. не са оповестени в Търговския регистър в идентичен формат на този, в който са подадени
към НСИ за съответната година.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред горепосочените документи не
бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията,
проектното предложение се отхвърля.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. е) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 17 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).

производтвения
капацитет, с цел
повишаване
конкурентноспособ
ността на
предприятието"
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Към проектното предложение са представени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен
баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., които не са в идентичен формат на този, в
който са подадени към НСИ за съответната година.
След изпратено уведомление за установените нередовности не са представени Отчет за
приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.
Представени са файлове, съдържащи само квалифициран електронен подпис (КЕП).
Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015
г. не са оповестени в Търговския регистър в идентичен формат на този, в който са подадени
към НСИ за съответната година.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред горепосочените документи не
бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията,
проектното предложение се отхвърля.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
Във Формуляра за кандидатстване кандидатът е заявил, че дейностите, за чието финасниране
кандидатства
попадат
в
код
по
КИД
43.21
"Изграждане
на
електрически
инсталации".
Според правилата на изготвяне на енергийните одити по процедурата в рамките на одита не
могат да се залагат мерки, които се отнасят до обекти, извършващи икономическа дейност в
различни
кодове
по
КИД
2008.
Енергийният одитор е преценил, че препоръчаните за реализиране мерки са свързани с
реализираната от кандидата дейност в код 43.21 "Изграждане на електрически инсталации",
въпреки посочената информация в одита, че кандидатът извършва дейности, както свързани с
изграждане на електроинсталации, така и с пътно строителство.
Заявените за закупуване енергийно ефективни валяци, съгласно данни от Енергийния одит и
Формуляра за кандидатстване са необходими за извършване на трамбоване, уплътняване и
изравняване на почва, баластра, пясък и асфалт при строителството на пътища.
Закупуваната по проекта автовишка по данни от Енергийния одит и Формуляра за
кандидатстване е необходима за монтаж на електрически инсталации.
Съгласно данни в т. 2 от Формуляра за кандидатстване, основната дейност на кандидата е
строителство на жилищни, обществени и промишлени сгради, ел. и ВиК инсталации, пътно
строителство, настилки, топло и хидроизолации, мазилки, шпакловки, боядисване и др.
Заявените инвестиции съгласно т. 11 от Формуляра за кандидатстване са необходими във
връзка с разширяване на дейността на кандидата чрез разширяване на капацитета за
извършване на строително-ремонтни дейности.

Заявените по проекта дейности са свързани със строителство на транспортната и енергийна
инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу
възнаграждение.
Кандидатът е заявил, че инвестициите попадат в код, свързан с изграждането на енергийната
инфраструктура. Заявени са и активи, необходими за изграждане и ремонт на електрически
инсталации.
Енергийна инфраструктура включва всякакво материално оборудване или съоръжения,
включени в чл. 2, пар. 130, буква а) от Регламент (ЕО) № 651/2014.
Дейностите, които попадат в сектори „транспорт и свързаната с него инфраструктура“ и
„производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури“, са изключени
от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато заявеният от
кандидатите режим е "регионална помощ".
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ".
Във Формуляра за кандидатстване кандидатът е заявил, че дейностите, за чието финасниране
кандидатства, попадат в код по КИД 43.21 „Изграждане на електрически инсталации".
Според правилата на изготвяне на енергийните одити по процедурата в рамките на одита не
могат да се залагат мерки, които се отнасят до обекти, извършващи икономическа дейност в
различни кодове по КИД 2008.
Енергийният одитор е преценил, че препоръчаните за реализиране мерки са свързани с
реализираната от кандидата дейност в код 43.21 „Изграждане на електрически инсталации",
въпреки посочената информация в одита, че кандидата извършва дейностите "строителство,
строително-монтажни работи, изграждане на електрически инсталации", като мерки са
препоръчани по отношение на две дейности - изграждане на електрически инсталации и пътно
строителство.
Във Формуляра за кандидатстване е описана необходимостта от закупуване на заявените
активи, като по отношение на част от тях е заявено, че са необходими във връзка с
осъществяване
на
пътностроителна
дейност.
В Енергийния одит е препоръчана мярка № 5, която е свързана с "Въвеждане на енергийно
ефективни лебедки за изтегляне на кабели". В описанието на мярката е посочено, че
закупуваните активи са препоръчани във връзка с дейности по окабеляване .
В рамките на мярка № 2 от Енергийния одит е препоръчано закупуването на енергийно
ефективни валяци, като е посочено, че те са необходими "За извършване на трамбоване и

уплътняване на почва, баластра, пясък и др. при строителството на пътища, площадки и др.".
Заявените дейности са свързани със строителство на транспортната инфраструктура и
строителство
на
енергийна
инфраструктура.
Транспортната
инфраструктура
е
инфраструктурата, която е необходима и се използва за предоставяне на транспортните
дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) № 651/2014: превоз на пътници с
въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и транспорт по вътрешни водни
пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение.
Екипът, извършил обследването за енергийна ефективност е определил, че препоръчаните
мерки попадат в код по КИД 2008: 43.21 „Изграждане на електрически инсталации".
Енергийна инфраструктура включва всякакво материално оборудване или съоръжения,
включени в чл. 2, пар. 130, буква а) от Регламент (ЕО) № 651/2014.
Дейностите, които попадат в сектори „транспорт и свързаната с него инфраструктура“ и
„производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури“, са изключени
от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато заявеният от
кандидатите режим е "регионална помощ".
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
В т. 1.2. от Енергийния одит е описано, че „Основната дейност на дружеството е ориентирана в
сферата на изграждането и поддържането на електрически инсталации“, а в т. 2 от Формуляра
за кандидатстване е записан код на проекта по КИД 2008, в който попадат заявените
инвестиции
43.21
"Изграждане
на
електрически
инсталации".
В т. 11 от Формуляра за кандидатстване е записано, че със закупуването на предвидените по
проекта активи, кандидатът ще извършва дейности по изграждане на електрически
инсталации, изграждане на структури за стоманени конструкции на комуникационни, енергийни
системи и на системите за видео наблюдение на пътната инфраструктура.
Заявените дейности са свързани със строителство на транспортна и енергийна
инфраструктури. Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се
използва за предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент
(ЕО) № 651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен
транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда
сметка или срещу възнаграждение.
Енергийна инфраструктура включва всякакво материално оборудване или съоръжения,
включени в чл. 2, пар. 130, буква а) от Регламент (ЕО) № 651/2014.
Дейностите, които попадат в сектори „транспорт и свързаната с него инфраструктура“ и
„производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури“, са изключени
от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато заявеният от
кандидатите режим е "регионална помощ".

Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 9 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Заявените по проекта инвестиции попадат
в т. 13.2. от Условията за кандидатстване "Недопустими дейности".
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Съгласно чл. 3, пар. 3, б. б) от Регламент 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални
разпоредби по отношение на целта "Инвестиции за растеж и работни места", и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1080/2006: "Европейския фонд за регионално развитие не предоставя
подкрепа за инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от
дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО.".
С Директива 2003/87/ЕО се въвежда схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове
в рамките на Общността, за да се стимулира намаляването на емисии на парникови газове по
икономичен
и
икономически
ефективен
начин.
Съгласно чл. 4 от Директивата, която е транспонирана в националното законодателство чрез
Закона за опазване на околната среда: "Държавите-членки гарантират, че от 1 януари 2005 г. в
никоя инсталация не се извършва дейност, включена в приложение I, в резултат на която да се
отделят посочените във връзка с тази дейност емисии, освен ако нейният оператор не
притежава разрешително, издадено от компетентен орган в съответствие с членове 5 и 6, или
ако инсталацията не е изключена от схемата на Общността съгласно член 27. Това се прилага
и за инсталации, които са направили избор съгласно член 24.".
Цитираната разпоредба на чл. 4 от Директивата определя обстоятелството, че всички
предприятия, които извършват дейност, попадаща в обхвата на приложение I на Директивата
имат издадени разрешителни и по отношение на тях е от значение изясняването на
обстоятелството дали по проекта не се кандидатства за дейности, свързани с намаляването на
емисии
от
парникови
газове.
Европейската комисия поддържа регистър на всички инсталации, с издадено разрешително.
Регистърът
е
достъпен
на
следния
интернет
адрес:
http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=19
914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allow
ancesForOperators=10.
Видно от извършена проверка кандидатът "ВМВ - Метал" ЕООД е включен в посочения
регистър с инсталация за леене на черни метали.
От кандидата е изискано разяснение дали заявените инвестиции водят до намаляване на
емисиите от парниковите газове от дейности, включени в приложение I на Директива
2003/87/ЕО.
Съгласно представеното разяснение: с мерките "се постига реална икономия на енергия,
вследствие модернизацията и рехабилитацията на съществуващото оборудване. Проектът е
изцяло и само насочен към реализиране на енерго-ефективни спестявания, чрез подмяната на
силно амортизираното и с огромни разходи за енергия оборудване, а не към изменение и
намаляване на емисиите на парникови газове от въпросните дейности, изброени в приложение
I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение Н).". В разяснението е посочено и следното: "както

изрично е упоменато и категоризирано в Условията за Кандидатстване, недопустими са преки
инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности,
изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение Н), като с бележка под
линията е описано, че посоченото не ограничава възможността за подкрепа на дейности, които
не са изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение Н към Условията за
кандидатстване). Доколкото в конкретния Доклад от енергиен одит е посочено намаляване
емисиите на парникови газове, то това са стандартни редукции, опосредствано съпровождащи,
каквато и да било мярка от която и да било дейност за оптимизация на енергопотреблението
изобщо. Предметните инвестиции, обаче не са пряко свързани и не влияят на производствения
процес на инсталацията, на нивата на емисиите и замърсяването от нея, както и не водят до
повишаване на производствените ѝ мощности.".
В тази част разяснението не съответства на текста в Условията за кандидатстване, където е
записано, че сред недопустимите дейности са свързаните с "инвестиции за постигане на
намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към
Директива 2003/87/ЕО (Приложение Н)". Като бележка под линия е записано, че "Посоченото
не ограничава възможността за подкрепа на дейности, които не са изброени в приложение I
към Директива 2003/87/ЕО (Приложение Н към Условията за кандидатстване) и едно от
непреките им въздействия е намаляване емисиите на парникови газове", т.е. Условията за
кандидатстване не допускат непреките инвестиции, свързани с инсталацията (изброени в
приложение I към Директива 2003/87/ЕО).
Представеното разяснение не обосновава, че инвестициите по проекта не водят до
намаляване на емисиите на парниковите газове в резултат от дейности, свързани с
инсталацията на кандидата и включени в приложение I на Директивата поради следните
мотиви:
Видно от данните в публичния регистър, кандидатът притежава инсталация, за чиято дейност
е издадено разрешително по смисъла на чл. 4 от Директивата. По отношение на всяка от
инсталациите, включени в регистъра, относно годишните емисии на кандидата, се подготвя
верификационен доклад, който е публичен и е оповестен на сайта на Изпълнителната агенция
по околната среда. По данни от доклада за 2015 г. дейноста на инсталацията, която е в
съответствие с приложение I на Директивата е свързана с леене на черни метали. В т. 7 от
доклада е описано, че сред горивните потоци, водещи до емисии е и природния газ.
В Енергийния одит, изготвен за целите на кандидатстване по процедурата, е посочено, че
активът, препоръчан по мярка 3 - машина за центробежно леене на метал, ще произвежда
продуктите, които и старата машина за непрекъснато леене на метал произвежда, като
закупуваната машина не потребява природен газ. Инвестициите по проекта водят до
енергийни спестявания и намаляване на емисиите. Както е посочено по-горе, природният газ е
сред горивните потоци, водещи до емисии от инсталацията и посочени в доклада от
верификацията на кандидата. На база предоставените данни за горивните потоци - в случая
природен газ, кандидатът получава безплатни квоти и подпомагането на инвестиции, влияещи
на тези горивни потоци, би довело до прекомерно финансиране. Съображението за липса на
прекомерно финансиране е в основата на забраната в Регламент 1303/2013 относно
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финансирането на инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове
от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Съображение № 3 от
Регламента).
В Енергийния одит е посочено, че в резултат от изпълнението на мерките ще бъде налице
повишено количество произведена продукция: от 450 т/год до 1346 т/год , а като последица от
заявената
инвестиция
в
одита
е
посочено
намаляването
на
емисиите.
Допълнително, в Приложение I на Решение 2011/278/ЕС са дефинирани системните граници
на инсталациите, които получават безплатни квоти за емисии, като са заложени стойностите
на съответните показатели (топлинен, горивен, технологични емисии и продуктови) и
определения на обхванатите от показателите процеси и емисии. Видно от оповестеният
верификационен доклад на кандидата, освен с изгаряне на горива, инсталацията е включена в
регистъра и по отношение на данни за произведената продукция. По отношение на
инсталациите, свързани с производство на чугун в решението е посочено, че се включват
"всички процеси, пряко или косвено свързани с производствените етапи на топилния цех,
леярския цех, цехa за леярски сърца и цеха за окончателна обработка.". Посоченото означава,
че при дефинирането на границите на инсталацията на кандидата са взети предвид всички
посочени процеси, включително леенето на метал, за който процес са заявени инвестициите
по проекта - мярка 3 от Енергийния одит. При дефинирането на границите на инсталацията,
съгласно данните от решението, са взети предвид и показателите за процесите в цеха за
окончателна обработка - в одита е посочено, че закупуваните активи по мярка 1
(Модернизация на задвижването на масите на хоризонтално разстъргващите стругове –
закупуване, доставка и монтаж на ново управление на задвижващите двигатели) са
необходими за механичната обработка на готовите детайли, което представлява дейност по
окончателна обработка. Инвестициите, препоръчани по мярка 2 от Енергийния одит
(Рехабилитация на съпротивителна пещ за термообработка на изделието – закупуване,
доставка и монтаж на нова топлинна изолация, нагревателни елементи,защитно силово
оборудване и контрол) също са необходими за обработката на изделията по данни от одита.
Препоръчаните мерки водят до намаляване на емисиите въглероден диоксид. Реализирането
на мярка 3 от Енергийния одит е свързано с увеличаване на количеството произведена
продукция от дейности (процеси), въз основа на които са определени границите на
инсталацията
на
кандидата.
Инвестициите по проекта са свързани с намаляване на емисиите въглероден диоксид, оказват
влияние на потоците и процесите (границите на инсталацията), поради което не могат да
бъдат финансирани, защото за тях се получава безплатно разпределение на квоти във връзка
с осъществяване на дейности, включени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО.
Подпомагането на заявените инвестиции би довело до прекомерно финансиране в противовес
на съображение 3 и нарушение на чл. 3, пар. 3, б. б) от Регламент 1301/2013 г.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 9 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Заявените по проекта инвестиции попадат
в т. 13.2. от Условията за кандидатстване "Недопустими дейности".

Съгласно чл. 3, пар. 3, б. б) от Регламент 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални
разпоредби по отношение на целта "Инвестиции за растеж и работни места", и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1080/2006: "Европейския фонд за регионално развитие не предоставя
подкрепа за инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от
дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО.".
С Директива 2003/87/ЕО се въвежда схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове
в рамките на Общността, за да се стимулира намаляването на емисии на парникови газове по
икономичен
и
икономически
ефективен
начин.
Съгласно чл. 4 от Директивата, която е транспонирана в националното законодателство чрез
Закона за опазване на околната среда: "Държавите-членки гарантират, че от 1 януари 2005 г. в
никоя инсталация не се извършва дейност, включена в приложение I, в резултат на която да се
отделят посочените във връзка с тази дейност емисии, освен ако нейният оператор не
притежава разрешително, издадено от компетентен орган в съответствие с членове 5 и 6, или
ако инсталацията не е изключена от схемата на Общността съгласно член 27. Това се прилага
и за инсталации, които са направили избор съгласно член 24.".
Цитираната разпоредба на чл. 4 от Директивата определя обстоятелството, че всички
предприятия, които извършват дейност, попадаща в обхвата на приложение I на Директивата
имат издадени разрешителни и по отношение на тях е от значение изясняването на
обстоятелството дали по проекта не се кандидатства за дейности, свързани с намаляването на
емисии от парникови газове.
Европейската комисия поддържа регистър на всички инсталации, с издадено разрешително.
Регистърът
е
достъпен
на
следния
интернет
адрес:
http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=19
914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allow
ancesForOperators=10.
Видно от извършена проверка кандидатът "Ником - 97" АД е включен в посочения регистър с
инсталация за производство на керамични продукти.
Сред закупуваните по проекта активи са "Верижен багер хибрид" и "Електрическа рециклираща
машина - трошачка". Производството съгласно данните в Енергийния одит преминава през
следните
етапи:
- Добив на суровината за производство на керамични блокове;
- Получената суровина се подава в сандъчен подавател, който гарантира постоянно подаване
на суровина на системата от гумено – транспортни ленти в случай на прекъсване на работата
на някой от компонентите преди него;
- От сандъчния подавател суровината се подава в кръгов ситов подавател, където, ако е
необходимо, се доовлажнява и придобива окончателен за производството вид;
- Преса, снабдена с необходимата форма, формова продукта
- След това тухлите се нареждат на сушилни вагони и се подават в тунелни сушилни, където
загубват около 20% от влажността си;
- След изсушаването става изпичане на продукта в пещ с използвано гориво - въглища и

брикетен ситнеж;
- Последният етап от процеса е пакетиране и транспортиране посредством мотокари до склад
„готова продукция".
Съгласно допълнително представената от кандидата информация заявените активи са
необходими за добив на суровина и преработка на отпадъци.
От кандидата е изискано разяснение дали заявените инвестиции водят до намаляване на
емисиите от парниковите газове от дейности, включени в приложение I на Директива
2003/87/ЕО.
Според представеното разяснение: "Съгласно посоченото във Формуляра за кандидатстване и
енергиен одит предвидените мерки, ще подобрят производителността при отделните процеси
"по добив на суровина с около 4 пъти" (чрез верижния багер хибрид) и "по преработка на
дефектна продукция и производствени отпадъци с над 2 пъти" (чрез електрическа
рециклираща машина – трошачка). Като цяло новите инвестиции по проекта ще окажат
"положителен ефект върху общата производителност на предприятието"".
Въз основа на посочената информация в проекта става ясно, че предвидените резултати за
обща максимална производителност могат да се повишат 4 пъти, което означава максимално
производство на продукция около 48 т/ден. Предвидената максимална производителност от 48
т/ден отговаря на и не надвишава максималния общ капацитет на предприятието от 62 т/ден.
Предвидените инвестиции по проекта касаят само част от цялостната инсталация за
производство на керамични изделия (тухли) и обхващат най-вече спомагателните процеси по
добив на суровина и преработка на отпадъци, чиято производителност енергийна ефективност
ще бъде подобрена.“.
Представеното разяснение не обосновава, че инвестициите по проекта не водят до
намаляване на емисиите на парниковите газове в резултат от дейности, свързани с
инсталацията на кандидата и включени в приложение I на Директивата поради следните
мотиви:
Видно от данните в публичния регистър, кандидатът притежава инсталация, за чиято дейност
е
издадено
разрешително
по
смисъла
на
чл.
4
от
Директивата.
В даденото разяснение от кандидата е посочено, че заявените активи касаят само част от
цялостната инсталация за производство на керамични изделия (тухли) и обхващат най-вече
спомагателните процеси по добив на суровина и преработка на отпадъци.
Подготвителният етап, в който вземат участие активите, предшества дейността на
инсталацията - пещта за изпичане, във връзка с дейността на която кандидатът получава
емисии. По данни от одита произвежданата продукция в резултат от изпълнението на проекта
ще се повиши.
Увеличаването на произведената продукция в производствения етап, който предхожда
дейността по изпичане на продукцията (дейността, включена в приложение I на Директивата),
ще доведе до производството на повече продукти от инсталацията, което ще повлияе на
производствения й процес, т.е. в резултат от изпълнението на проекта, ще бъде оказано
влияние върху инсталацията, а като последица от заявената инвестиция в одита е посочено
намаляването на емисиите въглероден диоксид. Посоченото означава, че кандидата не може
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да получи безвъзмездна помощ за инвестициите по проекта, тъй като същите са свързани с
инсталацията и водят до намаляване на емисии въглероден диоксид по данни от Енергийния
одит.
Допълнително, в Приложение I на Решение 2011/278/ЕС са дефинирани системните граници
на инсталациите, които получават безплатни квоти за емисии, като са заложени стойностите
на съответните показатели (топлинен, горивен, технологични емисии и продуктови) и
определения на обхванатите от показателите процеси и емисии. По отношение на всяка от
инсталациите, включени в регистъра, се подготвя верификационен доклад, който е публичен и
е оповестен на сайта на Изпълнителната агенция по околната среда. Видно от оповестения
верификационен доклад на кандидата за 2015 г., освен с изгаряне на горива, инсталацията е
включена в регистъра и по отношение на производството на керамични продукти. По
отношение на инсталациите за производство на керамични продукти в решението е посочено,
че се включват всички процеси, пряко или косвено свързани с производствените етапи на:
подготовка на суровините, смесване на компонентите, оформяне, оцветяване, изсушаване и
изпичане на изделията, окончателна обработка и очистване на димните газове.". В
представеното от кандидата разяснение е посочено, че "Предвидените инвестиции по проекта
касаят само част от цялостната инсталация за производство на керамични изделия (тухли) и
обхващат най-вече спомагателните процеси по добив на суровина и преработка на отпадъци",
т.е. кандидатът не е обосновал липсата на влияние на закупуваните активи въхру процесите,
от значение за определянето на границите на инсталацията. Посоченият в решението
механизъм за определяне на границите на инсталацията, определя, че при дефинирането на
границите на инсталацията на кандидата са взети предвид всички посочени процеси,
включително и процеса по подготовка на суровините, за който процес са заявени инвестициите
по проекта, а финансирането на дейности, които водят до намаляване на емисиите от
процесите, въз основа на които са определени границите на инсталацията е недопустимо.
Обстоятелството, че инсталацията е получила разрешително във връзка с извършваната от
нея производствена дейност, което е видно от данните във верификационния доклад на
кандидата означава, че несъмнено производствения й капацитет съответства на праговете
определени в приложение I на Директива 2003/87/ЕО, а данните в представеното от кандидата
разяснение, противоречат на обстоятелствата документирани от верификатора в доклада по
верификация и на данните в регистъра на предприятията с издадени разрешителни за
търговия с емисии.
Инвестициите по проекта са свързани с намаляване на емисиите въглероден диоксид, оказват
влияние количеството произведена от кандидата продукция, както и влияние върху процесите,
взети предвид при определяне на границите на инсталацията, поради което не могат да бъдат
финансирани, защото за тях се получава безплатно разпределение на квоти. Подпомагането
на заявените инвестиции би довело до прекомерно финансиране в противовес на
съображение 3 и нарушение на чл.3, пар. 3, б. б) от Регламент 1301/2013 г.
1.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 16 от Критериите за
оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2.,
подт. 2 от Условията за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на

"ЖЕРАР"ЕООД"

кандидатите".
Съгласно Приложение Х към Условията за кандидатстване "Съкращения и определения" в
дефиницията
за
горски
продукт
се
включва:
"Дървесина и недървесни горски продукти. „Недървесни горски продукти" са смола, борина,
сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове,
горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч.
Дефиницията включва и продукти от следните производства преди индустриалната
преработка на дървесината
1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или
рязане или развиване;
2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
3. Сушене и импрегниране на дървен материал;
4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети
и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране.".
По проекта се кандидатства за закупуване на "Инсталация за преработка на технологичен
отпадък от основно производство в дървесни/еко/брикети". Еко брикетите са включени в
дефиницията за горски продукти, дадена в Приложение Х към Условията за кандидатстване.
Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на
горски продукти са сред недопустимите за финансиране по процедурата.
2.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1., подт. II.
"Допустими дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9
от Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
Заявените разходи по проекта са в режим "регионална инвестиционна помощ". Съгласно
Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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...".
Във Формуляра за кандидатстване е посочено, че "С реализиране на дейностите по проекта и
предписаните мерки изпълнявани в срока на проекта "ЖЕРАР" ЕООД ще постигне намаляване
себестойността на произвежданата продукция и реализиране на нов продукт, като резултат от
внедряване на високотехнологично енергоефективно оборудване.". Реализирането на нов
продукт представлява диверсификация на дейността на кандидата и не попада в една от двете

допустими категории инвестиции при заявен режим "регионална помощ" - основна промяна на
производствения процес или разширяване на капацитета на стопанския обект.
По
проекта
се
кандидатства
за
производството
на
дървесни/еко/брикети.
В Енергийния одит липсват данни относно реализирано от кандидата производство на брикети
през разглеждания период 2013 г. -2015 г., въз основа на което да са препоръчани мерките за
енергийна ефективност.
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения
са
задължителни
за
всички
кандидати.
Въз основа на представената информация в Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване
не може да бъде потвърдено, че препоръчаните мерки в одита и заявените за финансиране
дейности във Формуляра за кандидатстване се отнасят за съществуващ и произвеждан
продукт.
В резултат от изпълнението на проекта не е обосновано производство на поне един от вече
произвежданите продукти. Съгласно условията за кандидатстване по процедурата
разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на
инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един
от вече произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че
базисният
производствен
процес
не
се
променя
из
основи.

Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим
"регионална
помощ".
В т. 1.2. и 2.2. от Енергийния одит е описано, че "Основният предмет на дейност на „Дева
Транс” ООД е в областта на строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти.".
Заявените по проекта инвестиции са в категория "разширяване на капацитета на стопански
обект", което обуславя обстоятелството, че със закупените активи кандидатът ще разшири
досегашната си дейност в областта на строителството на транспортна инфраструктура.
В т. 11 от Формуляра за кандидатстване е записано, че предвидените за закупуване активи по
проекта ще се използват за „Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и
транспортна инфраструктура към тях“. В т. 2 от Формуляра за кандидатстване, кандидатът е
посочил, че заявените от него инвестиции попадат в код на проекта по КИД 2008 42.11
"Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти", т.е. свързани със строителство
на транспортна инфраструктура.
Заявените по проекта инвестиции са необходими във връзка със строителство на
транспортната инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт.II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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...".

Във Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в категория
"разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект".
По проекта се кандидатства за производството на висококачествените дървени подови
настилки.
От т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не става ясно какъв е
произвеждания от кандидата продукт през разглеждания период: 2013 г.-2015 г., тъй като
същият не е посочен.
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита липсва реално описание на
производствения процес на предприятието.
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване: "През 2015 г., която е взета за
представителна като счетоводна и финансова информация, дружеството осъществява
инцидентно основно дейност по продажби на своята продукция, тъй като в предходните 2013 и
2014 г., предприятието реализира производство на голям обем продукция, която е
реализирана по-късно и е достатъчна да запълни капацитета и на трите складови бази.
"Булпаркет" ООД осъществява основно обработка на различни видове дървесина с цел
производство на паркетни плочи от повече от 10 години, като през настоящата 2016 г.
реализира високи нива на производство в следствие от засилващо се търсене на техните
продукти.".
Посоченото означава, че през взетата за представителна година дружеството не е
извършвало производствена дейност, а е извършвало търговска дейност. Следователно
мерките в одита не са препоръчани въз основа на данни за производствена дейност на
кандидата.
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения са задължителни за всички кандидати.
Видно от данните в Енергийния одит и Формуляра за кандидатстване, препоръчаните мерки в
одита и заявените за финансиране дейности във Формуляра за кандидатстване не се отнасят
за съществуващ и произвеждан от кандидата продукт. В резултат от изпълнението на проекта
не е обосновано производство на поне един от вече произвежданите продукти. Съгласно
Условията за кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на съществуващ
стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански
обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и
значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя
из основи.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. б) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 10 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
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Към проектното предложение не е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ от гжа Станимира Живкова Жекова, в качеството й на лице по чл. 40 от Правилника за прилагане
на Закона за обществените поръчки.
След изпратено уведомление за установените нередовности е представена Декларация по чл.
25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни
фондове от г-жа Станимира Живкова Жекова, която не е подписана с квалифициран
електронен подпис (КЕП) от декларатора, а е подписана с квалифициран електронен подпис
(КЕП) от г-н Живко Николов Иванов.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред декларацията не бъде
предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно изискванията, проектното
предложение се отхвърля.
Съгласно т.24 от Условията за кандидатстване: "ВАЖНО: Официалният/те представител/и на
кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват декларациите, тъй като с
декларациите по букви а/, в/ и г/ се декларират данни, които деклараторът декларира в лично
качество или съответно данни за представляваното от него юридическо лице, като за
верността им се носи наказателна отговорност, която също е лична.".
1.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. г) от Условията
за кандидатстване и Критерии № 12 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).

Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4
от Закона за малките и средните предприятия. Прикачен е файл, който е с размер 649 байта и
не съдържа, нито декларацията, нито квалифицирания електронен подпис (КЕП), с който
същата е подписана.
След изпратено уведомление за установените нередовности не е представена Декларация за
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия в указания от
Оценителната комисия срок.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред декларацията не бъде
предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно изискванията, проектното
предложение се отхвърля.
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. е) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 17 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
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Към проектното предложение са представени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен
баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., които не са в идентичен формат на този, в
който са подадени към НСИ за съответната година.
След изпратено уведомление за установените нередовности не са представени Отчет за
приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. в
указания от Оценителната комисия срок.
Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015
г. не са оповестени в Търговския регистър в идентичен формат на този, в който са подадени
към НСИ за съответната година.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред горепосочените документи не
бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията,
проектното предложение се отхвърля.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. е) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 17 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
Към проектното предложение са представени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен
баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., които не са в идентичен формат на този, в
който са подадени към НСИ за съответната година.
След изпратено уведомление за установените нередовности не са представени Отчет за
приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. в
указания от Оценителната комисия срок.

Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015
г. не са оповестени в Търговския регистър в идентичен формат на този, в който са подадени
към НСИ за съответната година.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред горепосочените документи не
бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията,
проектното предложение се отхвърля.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
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Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1 от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория "разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект".
По проекта се кандидатства за производство на детайли с малки размери от дискове и
блокчета от различни материали - керамика, неблагородни и благородни метали.
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване с внедряването на предвидената за
закупуване "Линия за производство на детайли с малки размери от дискове и блокчета от
различни материали - керамика, неблагородни и благородни метали" в производство ще се
създаде възможност за усвояване производството на нови сложно-обемно конфигурирани
продукти с малки размери. Във Формуляра е описано също и че "Чрез изпълнението на този
проект "КАСТЕЛО ГБ" ЕТ ще изпълни и част от стратегическите си цели - увеличаване
номенклатурата на производствената листа чрез високотехнологична линия за внедряване в
производство на нови изделия". Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване
заявените дейности попадат в код по КИД 32.50 "Производство на медицински и зъболекарски
инструменти и средства". Във Формуляра за кандидатстване и Енергийния одит липсват данни
през разглеждания период: 2013 г.-2015 г., кандидатът да е реализирал дейност и
произвеждал продукти, които попадат в посочения код. Видно от описаното в различни
раздели на Формуляра за кандидатстване, заявените дейности са в ново за кандидата
производство.
В т. 1.2.2. "Данни за производството на предприятието" от одита не се съдържат данни, че
кандидатът е произвеждал изделията, за чието производство кандидатства. В таблицата не са

попълнени данни за произведената продукция и в описателната част относно произвежданите
продукти в същата точка на одита липсва конкретика. Отново е заявено, че цел на фирмата е
да
въведе
нови
продукти.
В т. 2.2.1. "Описание на производствения процес" от одита не е описано съществуващо
производство
на
детайлите,
за
чието
производство
се
кандидатства.
Изчисленията относно препоръчаната мярка за въвеждане на предвидената за закупуване
"Линия за производство на детайли с малки размери от дискове и блокчета от различни
материали - керамика, неблагородни и благородни метали" са извършени въз основа на
"базова линия", тъй като няма данни кандидатът да е разполагал през разглеждания период:
2013 г.-2015 г., с оборудването, за чието финансиране кандидатства.
По проекта са заявени и разходи и за строително-монтажни работи по сграден фонд и
термопомпа в режим "регионална помощ". Строително-монтажните работи и термопомпата не
водят до производството на по-голямо количество от вече произведените продукти, поради
което са недопустими за финансиране в заявения от кандидата режим.
В дадено разяснение на постъпил въпрос № 80/17.06.2016 г. от кандидат по процедурата, УО е
указал: "има публикувано разяснение от Европейската комисия на платформата за държавни
помощи eState Aid Wiki, съгласно което 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.), не могат да получат финансиране по режим „регионална инвестиционна
помощ“.", т.е. заявената термопомпа е недопустима за финансиране по заявения от кандидата
режим.
Съгласно даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат по процедурата №
51/07.06.2016 г. за случаите, в които се кандидатства по режим "регионална помощ": "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.".
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения са задължителни за всички кандидати.
Видно от данните в енергийния одит и Формуляра за кандидатстване не може да бъде
потвърдено, че препоръчаните мерки в одита и заявените за финансиране дейности във
Формуляра за кандидатстване се отнасят за съществуващ и произвеждан продукт.
Препоръчаните мерки в одита не се основават на съществуващо производство. В резултат от
изпълнението на проекта не е налице производство на поне един от вече произвежданите
продукти. По отношение на нито един от заявените за финансиране активи не е обосновано и
аргументирано, че ще доведе до производството на поне един от вече произвежданите от
кандидата продукти. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата разширяване на
капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията
съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече
произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният
производствен процес не се променя из основи.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".

111

BG16RFOP0023.001-0844

"ДОРНЕЛ"
ЕООД

"Подобряване на
енергийната
ефективност в
“ДОРНЕЛ“ ЕООД,
чрез инвестиции в
енергийноефективн
и машини и
технологии"

Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ".
Заявените за закупуване активи: "Асфалтополагач", "Рециклатор на асфалт", "Тандем валяк",
"Тандем валяк с чупещ шарнир и два вибрационни бандажа", "Вибрационен валяк" и "Гумен
валяк", са обичайно предназначени за извършване на пътностроителна дейност.
В т. 1 от Формуляра за кандидатстване е описано, че в резултат от инвестицията по проекта
"съществуващият стопански обект на Дорнел ЕООД ще може да предоставя повече пътно
строителни услуги в сравнение с обема, реализиран към момента.". В т. 2 от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е заявил, че кодът по КИД 2008, в който попадат инвестициите по
проекта е 42.11 "Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти", т.е. заявените
за финансиране дейности са свързани със строителство на транспортна инфраструктура. По
данни от Формуляра за кандидатстване "Осъществяването на описаните дейности води до
повишено производство с 20% на готовия продукт- изградени пътища, улици, площадки, без да
се променя базисния процес.".
Заявените за финансиране дейности са свързани със строителство на транспортна
инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или

срещу възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. е) от Условията за
кандидатстване и Критерии № 17 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
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Към проектното предложение са представени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен
баланс (индивидуален) за 2014 г., които не са в идентичен формат на този, в който са
подадени към НСИ за съответната година.
След изпратено уведомление за установените нередовности отново са представени Отчет за
приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2014 г., които не са в
идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ за съответната година.
Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2014 г. не са
оповестени в Търговския регистър в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ
за съответната година.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред горепосочените документи не
бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията,
проектното предложение се отхвърля.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. з) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 20 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
Заявеният от кандидата режим по Елемент А „Инвестиции“ е „регионална инвестиционна
помощ“ и кандидатът е декларирал, че ще извършва основна промяна в целия производствен
процес на съществуващ стопански обект.
Към проектното предложение е представена Справка-декларация относно активите, свързани
с дейността, която ще се модернизира от лице с право да представлява кандидата, която не е
подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) от декларатора, а е подписана с
квалифициран
електронен
подпис
(КЕП)
от
упълномощено
лице.
Представената Справка-декларация относно активите, свързани с дейността, която ще се
модернизира не е попълнена в т. 2 и т. 3, съгласно изискванията на Условията за
кандидатстване.
След изпратено уведомление за установените нередовности не е представена Справкадекларация относно активите, свързани с дейността, която ще се модернизира. Документът не
е приложен към изпратения от кандидата отговор.
Съгласно т. 24, б. з) от Условията за кандидатстване: "Официалният/те представител/и на

кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват Справката-декларация,
тъй като се декларират данни, които декларатора декларира в лично качество или съответно
данни за представляваното от него юридическо лице, като за верността им се носи
наказателна отговорност, която също е лична.".
Съгласно Приложение З-1 към от Условията за кандидатстване, т. 2 се попълва от всички,
кандидати, които са длъжни да попълват Справката и които в т. 1 са предоставили
информация в подколона „Дял в %“ за процент по-малък от 100%. Т. 3 се попълва от всички,
кандидати, които са длъжни да попълват Справката.
Липсата на коректно попълнена и подписана Справка-декларация не позволява извършване на
проверка относно изискването на Условията за кандидатстване, съгласно което (стр. 46 - т.16.
от Условията за кандидатстване: "Приложим режим на минимални/държавни помощи"): "При
избран режим „регионална инвестиционна помощ“ и ако проектното предложение е за основна
промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект, допустимите
разходи трябва да надхвърлят амортизацията на активите, свързани с дейността, която
предстои да бъде модернизирана, през предходните три финансови години.".
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред Справка-декларация относно
активите, свързани с дейността, която ще се модернизира не бъде предоставена от кандидата
или е представена, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 6 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2. от Условията
за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на кандидатите".
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Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ".
По проекта са предвидени за закупуване следните активи: "Машина за двойно
огъване/обордване на пътни знаци" - необходима за подготвителния процес за поставянето на
верикална пътна маркировка, "Товарен автомобил - 12 т." - предназначен за процеса по
полагане на студен пластичен материал, "Машина за полагане на студен пластик" предназначена за процеса по полагане на хоризонтална маркировка тип студен пластик,
"Товарен автомобил - 18 т." - необходим за процеса по запълване на пукнатини по пътната
мрежа с модифициран битумен материал, "Кохер за подгряване на термопластичен материал"
- участва в процеса по хоризонталното полагане на пътна маркировка тип термопластик,
"Товарен автомобил с кран - 18 т." и "Товарен автомобил с кран – 7.5 т." - първият камион е
част от процеса по полагане на пътна маркировка тип термопластик, а вторият участва в
процеса по полагане на вертикална пътна маркировка, "Кохер за подгряване на модифициран
битум" - необходим за процеса по запълване на пукнатини по пътната мрежа с модифициран
битум. Както е видно от представеното описание, закупуваните активи са предназначени за
извършване на пътностроителни дейности и дейности по ремонт на пътната настилка.
Съгласно т. 1 от Формуляра за кандидатстване ""Битулайт" ООД е предприятие,
специализирано в полагането на хоризонтална пътна маркировка, производство и монтаж на

вертикална пътна сигналзиация и запълване на пукнатини. Дейността на компанията се състои
в строителство и поддръжка на големи инфраструктурни обекти от национално и европейско
значение, както и в обезопасяването на националната пътна мрежа, уличните системи в
големите градове и маркировка на наземни транспортни съоръжения.".
По проекта се кандидатства за разширяване на основната дейност на кандидата.
В т. 2 от Формуляра за кандидатстване, кандидатът е определил, че кодът на дейност по КИД
2008, в който ще се изпълнява проектът е 42.11 "Строителство на автомагистрали, пътища и
самолетни писти", т.е. свързани със строителство на транспортна инфраструктура.
Заявените за финансиране дейности са свързани със строителство на транспортна
инфраструктура.
Транспортната инфраструктура е инфраструктурата, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014: превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и
транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или
срещу възнаграждение.
Дейностите, които попадат в сектор „транспорт и свързаната с него инфраструктура“, са
изключени от обхвата на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 г., в случаите когато
заявеният от кандидатите режим е "регионална помощ".
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1, подт. II. "Допустими
дейности" от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за
кандидатстване по процедурата.
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Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". В т. 1 от Формуляра за кандидатстване, в поле "Проектът подлежи
на режим на държавна помощ" е отбелязано "ДА", което потвърждава заявения режим в
Бюджета
на
проектното
предложение.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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...".
Заявените разходи по елемент инвестиции са в режим "регионална инвестиционна помощ".
В т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че обосновката и аргументите относно
това в коя от изброените категории инвестиции попадат заявените дейности - разширяване на
капацитета на съществуващ стопански обект или основна промяна в целия производствения
процес на съществуващ стопански обект, e неприложима. Обосновка и аргументация за
съответствие на инвестицията липсва във Формуляра за кандидатстване в цялост.
Заявените за закупуване активи, поради естеството им, не са допустими за финансиране в

заявения
от
кандидата
режим
"регионална
инвестиционна
помощ".
Предвидената за закупуване "Системата за енергиен мониторинг" не води до увеличение на
производството на поне един от вече произвежданите от кандидата продукти, тъй като
представлява електронна система, която записва потреблението на различните видове
енергоносители и ресурси за основни технологични процеси и системи в предприятието, като
позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно
енергийното потребление, може да предава и да получава данни посредством форма на
електронна комуникация, не и да увеличава производствения капацитет на предприятието.
Посоченото се потвърждава и от дадените разяснения от УО на постъпили въпроси от
кандидатите по процедурата. В разяснението, дадено на постъпил въпрос № 26 от 27.05.2016
г. е указано, че разходите за изграждане на автоматизирана система за мониторинг на
енергопотреблението би следвало да може да бъдат придобити само при условията на режим
„de minimis”.
В даденото разяснение на постъпил въпрос от кандидат № 220 от 31.08.2016 г. е посочено, че
"....във връзка с разяснение от юни месец т.г., дадено от Европейската комисия на
платформата за държавни помощи eState Aid Wiki, инвестиции в системи, които произвеждат
енергия, вкл. и за собствено потребление (като система за климатизация, котели, системи за
оползотворяване на остатъчна топлинна енергия, ко-генерация, термопомпи, вентилационни
системи и др. под.), не могат да получат финансиране по режим „регионална инвестиционна
помощ.".
Освен разход за "Система за енергиен мониторинг", по елемент "Инвестиции", е заявен и
разход за оборудване за парокондензатно стопанство, което включва котелна инсталация недопустима за финансиране съгласно даденото разяснение.
Съгласно чл. 5, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прогрмите, финансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. дадените
разяснения са задължителни за всички кандидати.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на
съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият
стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите
продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен
процес не се променя из основи. Във Формуляра за кандидатстване липсват данни относно
производството
на
поне
един
от
вече
произвежданите
продукти.
В Условията за кандидатстване, относно основната промяна на производствения процес е
посочено: "Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за
разлика от рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от производствения
процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална
промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.". Във Формуляра за
кандидатстване липсват аргументи и обосновка относно наличието на основна промяна в
производствания процес на кандидата.
Заявените от кандидата дейности не попадат в нито една от допустимите категории

инвестиции съгласно Условията за кандидатстване за случаите, когато разходите са заявени в
режим “регионална помощ“: разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект или
основна промяна на съществуващ стопански обект.
1.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. б) от Условията
за кандидатстване и Критерий № 10 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
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Към проектното предложение е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ от г-н
Светозар Банкин, в качеството му на лице по чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки, която не е подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) от
декларатора, а е подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) от г-н Красимир Бонев.
След изпратено уведомление за установените нередовности не е представена Декларация по
чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове от г-н Светозар Банкин. Прикачен е само квалифициран електронен
подпис (КЕП).
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред декларацията не бъде
предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно изискванията, проектното
предложение се отхвърля.
Съгласно т. 24 от Условията за кандидатстване: "ВАЖНО: Официалният/те представител/и на
кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват декларациите, тъй като с
декларациите по букви а/, в/ и г/ се декларират данни, които деклараторът декларира в лично
качество или съответно данни за представляваното от него юридическо лице, като за
верността
им
се
носи
наказателна
отговорност,
която
също
е
лична.".
2.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. е) от Условията
за кандидатстване и Критерий № 17 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
Към проектното предложение са представени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен
баланс (индивидуален) за 2014 г., които не са във формат, идентичен на този, в който са
подадени
към
НСИ
за
съответната
година.
След изпратено уведомление за установените нередовности не са представени Отчет за
приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2014 г. Прикачен е само
квалифициран електронен подпис (КЕП).
Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2014 г. не са
оповестени в Търговския регистър в идентичен формат на този, в който са подадени към НСИ
за съответната година.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в

случай че след допълнително изискване по установения ред горепосочените документи не
бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията,
проектното предложение се отхвърля.
1.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. а) от Условията
за кандидатстване и Критерий № 9 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
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Към проектното предложение не е представена Декларация, че кандидатът е запознат с
условията за кандидатстване и условията за изпълнение, попълнена по образец (Приложение
Г към Условията за кандидатстване). Приложена е декларация от лицето с право да
представлява кандидата, която не е попълнена по образеца (Приложение Г към Условията за
кандидатстване) на настоящата процедура.
След изпратено уведомление за установените нередовности отново не е представена
Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за
изпълнение. Прикачени са файлове, подписани с криптиран Квалифициран електронен подпис
(КЕП), поради което не може да бъде осъществен достъп до съдържанието им.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред декларацията не бъде
предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно изискванията, проектното
предложение
се
отхвърля.
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. б) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 10 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
Към проектното предложение не е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за
управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Прикачен е
архивиран файл, до чието съдърържание не може да бъде осъществен достъп.
След изпратено уведомление за установените нередовности отново не е представена
Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни
и инвестиционни фондове. Прикачени са файлове, подписани с криптиран Квалифициран
електронен подпис (КЕП), поради което не може да бъде осъществен достъп до съдържанието
им.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред декларацията не бъде
предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно изискванията, проектното
предложение се отхвърля.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Кандидатът попада в т. 11.2., подт. 2 от
Условията за кандидатстване по процедурата "Критерии за недопустимост на

"ДИПС-2006" ЕООД

кандидатите".
Кандидатът е микропредприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия (съгласно представената Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от
ЗМСП и данните в т. 2 от Формуляра за кандидатстване), което има седалище на територията
на селски район съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение Т
към Условията за кандидатстване) - община Самоков и е заявил за подпомагане дейности по
проекта, които ще се осъществяват на територията на същата община, включена в Списъка на
общините
в
обхвата
на
селските
райони.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "С оглед избягване на
припокриването
на
интервенциите
между
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020,
подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават:
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които
имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно
определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България. Списък на
общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение Т към
Условията за кандидатстване.".
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 9 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Заявените по проекта инвестиции попадат
в т. 13.2. от Условията за кандидатстване "Недопустими дейности".

BG16RFOP002119
3.001-0903

"ТРУД" АД

"Повишаване на
енергийната
ефективност в Труд
АД"

Съгласно чл. 3, пар. 3, б. б) от Регламент 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални
разпоредби по отношение на целта "Инвестиции за растеж и работни места", и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1080/2006: "Европейския фонд за регионално развитие не предоставя
подкрепа за инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от
дейности,
изброени
в
приложение
I
към
Директива
2003/87/ЕО.".
С Директива 2003/87/ЕО се въвежда схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове
в рамките на Общността, за да се стимулира намаляването на емисии на парникови газове по
икономичен
и
икономически
ефективен
начин.
Съгласно чл. 4 от Директивата, която е транспонирана в националното законодателство чрез
Закона за опазване на околната среда: "Държавите-членки гарантират, че от 1 януари 2005 г. в
никоя инсталация не се извършва дейност, включена в приложение I, в резултат на която да се
отделят посочените във връзка с тази дейност емисии, освен ако нейният оператор не
притежава разрешително, издадено от компетентен орган в съответствие с членове 5 и 6, или
ако инсталацията не е изключена от схемата на Общността съгласно член 27. Това се прилага
и
за
инсталации,
които
са
направили
избор
съгласно
член
24.".
Цитираната разпоредба на чл. 4 определя обстоятелството, че всички предприятия, които

извършват дейност, попадаща в обхвата на приложение I на Директивата имат издадени
разрешителни и по отношение на тях е от значение изясняването на обстоятелството дали по
проекта не се кандидатства за дейности, свързани с намаляването на емисии от парникови
газове.
Европейската комисия поддържа регистър на всички инсталации, с издадено разрешително.
Регистърът
е
достъпен
на
следния
интернет
адрес:
http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=19
914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allow
ancesForOperators=10.
Видно от извършена проверка кандидатът "Труд" АД е включен в посочения регистър с
инсталация
за
производство
на
керамични
продукти
чрез
изпичане.
Закупуваните по проекта активи са "Система за смилане на глина", "Система за дозиране" и
"Система за пресоване". Активите са необходими във връзка с производството на огнеупорни
шамотни изделия чрез изпичане. Производството съгласно данните в Енергийния одит
преминава през следните етапи:
- подготовка на суровините;
- полусухо производство;
- пластично производство;
- сушене;
- изпичане;
- сортиране, пакетиране и складиране.
В одита не е посочено за кой етап от производството са необходими заявените активи, но
същите са обичайно предназначени за подготвителния етап и съгласно допълнително
представена от кандидата информация, същите не са необходими за инсталацията по
изпичане.
От кандидата е изискано разяснение дали заявените инвестиции водят до намаляване на
емисиите от парниковите газове от дейности, включени в приложение I на Директива
2003/87/ЕО.
Съгласно представеното разяснение: "С подаденото проектно предложение не се
кандидатства за помощ за дейности, свързани с инвестиции в горивната инсталация на ТРУД
АД, която приложение I към Директива 2003/87/ЕО третира, а именно пещта за изпичане на
тухли. Инвестицията е предвидена за други възли на производствената линия, които след
инвестицията ще реализират икономии на ел. енергия. Тези производствени възли не
генерират емисии парникови газове на площадката, тъй като ел. енергията се закупува, а не се
произвежда на площадката, както и не биха повлияли на нивата на емисии, които са обект на
контрол във връзка с търговията на парникови газове. В активите на дружеството няма когенерационна
инсталация.".
Представеното разяснение не обосновава, че инвестициите по проекта не водят до
намаляване на емисиите на парниковите газове в резултат от дейности, свързани с
инсталацията на кандидата и включени в приложение I на Директивата поради следните
мотиви:
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BG16RFOP0023.001-0911

"ВЕЛПА91" АД

"Изпълнение на
мерки за енергийна
ефективност с цел

Видно от данните в публичния регистър, кандидатът притежава инсталация, за чиято дейност
е
издадено
разрешително
по
смисъла
на
чл.
4
от
Директивата.
В даденото разяснение от кандидата е посочено, че предприятието не кандидатства за актив
за изпичане, поради което дейността не попада в приложение I на Директивата. Посоченото
не намира потвърждение в данните от одита и вида на заявените инвестиции.
Подготвителният етап, в който вземат участие активите, предшества дейността на
инсталацията - пещта за изпичане, във връзка с дейността, за която кандидатът получава
емисии. По данни от одита произвежданата продукция в резултат от изпълнението на проекта
ще се повиши от 14000.00 т./год. до 40000.00 т./год. Увеличаването на произведената
продукция в производствения етап, който предхожда дейността по изпичане на продукцията
(дейността, включена в приложение I на Директивата), ще доведе и до изпичане на по-голямо
количество продукция, което ще повлияе на производствения процес на инсталацията, т.е. в
резултат от изпълнението на проекта, ще бъде оказано влияние върху инсталацията, а като
последица от заявената инвестиция в одита е посочено намаляването на емисиите
въглероден
диоксид.
Допълнително, в Приложение I на Решение 2011/278/ЕС са дефинирани системните граници
на инсталациите, които получават безплатни квоти за емисии, като са заложени стойностите
на съответните показатели (топлинен, горивен, технологични емисии и продуктови) и
определения на обхванатите от показателите процеси и емисии. По отношение на всяка от
инсталациите се подготвя годишен доклад за дейността на инсталацията, достъпен на сайта
на Изпълнителната агенция по опазване на околната среда. Видно от оповестеният
верификационен доклад на кандидата за 2015 г., освен с изгаряне на горива, инсталацията е
включена в регистъра и по отношение на производството на керамични продукти. По
отношение на инсталациите, свързани с производство на керамични продукти в Решение
2011/278/ЕС е посочено, че се включват "всички процеси, пряко или косвено свързани с
производствените етапи на: подготовка на суровините, смесване на компонентите, оформяне,
оцветяване, изсушаване и изпичане на изделията, окончателна обработка и очистване на
димните газове.". Посоченото означава, че при дефинирането на границите на инсталацията
на кандидата са взети предвид всички посочени процеси, включително и процеса по
подготовка на суровините, за който процес са заявени инвестициите по проекта.
Финансирането на дейности, които водят до намаляване на емисиите от процесите, въз основа
на
които
са
определени
границите
на
инсталацията
е
недопустимо.
Инвестициите по проекта са свързани с намаляване на емисиите въглероден диоксид, оказват
влияние на потоците, водещи до емисии на парникови газове и влияят на обхванатите
количеството произведена от кандидата продукция, поради което не могат да бъдат
финансирани, защото за тях се получава безплатно разпределение на квоти. Подпомагането
на заявените инвестиции би довело до прекомерно финансиране в противовес на
съображение 3 и нарушение на чл.3, пар. 3, б. б) от Регламент 1301/2013 г.
Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерий № 9 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидата (Приложение Й). Заявените по проекта инвестиции попадат
в т. 13.2. от Условията за кандидатстване "Недопустими дейности".

постигане на
устойчив растеж"

Съгласно чл. 3, пар. 3, б. б) от Регламент 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални
разпоредби по отношение на целта "Инвестиции за растеж и работни места", и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1080/2006: "Европейския фонд за регионално развитие не предоставя
подкрепа за инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от
дейности,
изброени
в
приложение
I
към
Директива
2003/87/ЕО.".
С Директива 2003/87/ЕО се въвежда схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове
в рамките на Общността, за да се стимулира намаляването на емисии на парникови газове по
икономичен
и
икономически
ефективен
начин.
Съгласно чл. 4 от Директивата, която е транспонирана в националното законодателство чрез
Закона за опазване на околната среда: "Държавите-членки гарантират, че от 1 януари 2005 г. в
никоя инсталация не се извършва дейност, включена в приложение I, в резултат на която да се
отделят посочените във връзка с тази дейност емисии, освен ако нейният оператор не
притежава разрешително, издадено от компетентен орган в съответствие с членове 5 и 6, или
ако инсталацията не е изключена от схемата на Общността съгласно член 27. Това се прилага
и
за
инсталации,
които
са
направили
избор
съгласно
член
24.".
Цитираната разпоредба на чл. 4 от Директивата определя обстоятелството, че всички
предприятия, които извършват дейност, попадаща в обхвата на приложение I на Директивата
имат издадени разрешителни и по отношение на тях е от значение изясняването на
обстоятелството дали по проекта не се кандидатства за дейности, свързани с намаляването на
емисии от парникови газове.
Европейската комисия поддържа регистър на всички инсталации, с издадено разрешително.
Регистърът
е
достъпен
на
следния
интернет
адрес:
http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=19
914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allow
ancesForOperators=10.
Видно от извършена проверка кандидатът "Велпа-91" АД е включен в посочения регистър с
инсталация за производство на хартия и картон.
От кандидата е изискано разяснение дали заявените инвестиции водят до намаляване на
емисиите от парниковите газове от дейности, включени в приложение I на Директива
2003/87/ЕО.
Съгласно представеното разяснение: "Както е отбелязано в Одитния доклад, приложен към
проектното предложение, капацитетът за производство на хартия и картон на фирма „Велпа
91“ АД за 2015 г. е 13 445 261 м2 хартия и картон, което се равнява на 3 227 тона или 12,22 т.
(дванадесет тона и 220 килограма) за един работен ден. Средният грамаж на хартията и
картона
произвеждан
от
дружеството
е
240
грама
на
м2
продукция.".
Видно от данните в публичния регистър, кандидатът притежава инсталация, за чиято дейност
е издадено разрешително по смисъла на чл. 4 от Директивата. По отношение на всяка от
инсталациите, включени в регистъра, се подготвя верификационен доклад, който е публичен и
е оповестен на сайта на Изпълнителната агенция по околната среда. По данни за 2015 г. от

доклада за дейността на инсталацията, същата попада в приложение I на Директивата с
производство на хартия или картон. Обстоятелството, че кандидатът е получил разрешително
въз основа на производствената си дейност означава, че капацитетът на инсталацията е в
съответствие с посочения праг за съответнта дейност в приложение I на Директива
2003/87/ЕО.
По тази причина представеното разяснение не обосновава, че инвестициите по проекта не са
свързани и не влияят на инсталацията и не водят до намаляване на емисиите на парниковите
газове в резултат от дейности, свързани с инсталацията на кандидата и включени в
приложение I на Директивата. В разяснението кандидатът твърди: "Закупуваният по
проектното предложение актив "Производствена линия за печат, щанцоване, очистване на
изрезката и рециклиране на отпадъка" е предназначен за обработка на хартия и картон, което
ще осигури допълнителен производствен капацитет след изпълнение на мярката в размер на 6
184 820 м2/год. Или допълнителен капацитет от 1 484,36 тона годишно.". По данни от
Енергийния одит, в резултат от изпълнението на проекта ще бъдат спестени 1 125,39 t/год.
емисии
въглероден
диоксид.
Инвестициите по проекта са свързани с намаляване на емисиите въглероден диоксид от
дейности, за които не е обосновано, че не са свързани с дейността на инсталацията, като
съгласно данните от разяснението на кандидата и Енергийния одит заявените мерки са
свързани с разширяване на производствения капацитет на предприятието, поради което не
могат да бъдат финансирани, защото за тях се получава безплатно разпределение на квоти.
Подпомагането на заявените инвестиции би довело до прекомерно финансиране в противовес
на съображение 3 и нарушение на чл. 3, пар. 3, б. б) от Регламент 1301/2013 г.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. е) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 17 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
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BG16RFOP0023.001-0913

122 BG16RFOP002-

"КЗУЗЛМК"
ЕООД

"Енергийноефективно и
екологично
развитие за
устойчив растеж на
КЗУ-КЛМК ЕООД"

"МЗ

"Инвестиции за

Към проектното предложение не са представени Отчет за приходите и разходите и
Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.
След изпратено уведомление за установените нередовности не са представени Отчет за
приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. в
указания от Оценителната комисия срок.
Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015
г. не са оповестени в Търговския регистър в идентичен формат на този, в който са подадени
към НСИ за съответната година.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред горепосочените документи не
бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията,
проектното предложение се отхвърля.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. д) от Условията за
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кандидатстване и Критерий № 13 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
Към проектното предложение не е представено Удостоверение от Националния статистически
институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата (въз основа на
данни за 2015 г.).
След изпратено уведомление за установените нередовности отново не е представено
Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната
икономическа дейност на кандидата въз основа на данни за 2015 г. Представено е
Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната
икономическа дейност на кандидата въз основа на данни за 2016 г.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред Удостоверение от Националния
статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата
(въз основа на данни за 2015 г.) не бъде предоставено от кандидата или е представено, но не
съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1 от Условията за
кандидатстване по процедурата, Критерий № 4 и Критерий № 9 от Критериите за оценка
на допустимостта на проекта (Приложение Й) към Условията за кандидатстване по
процедурата.
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Заявените разходи по елемент "Инвестиции" в Бюджета на проектното предложение са в
режим "регионална помощ". Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: "В 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 т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване е посочено, че заявените инвестиции попадат в
категория "разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект".
Във Формуляра за кандидатстване липсва обосновка и аргументация относно съответствие на
реализираните дейности с посочената от кандидата категория инвестиции.
Не може да бъде потвърдено, че проектът се базира на препоръки от извършен енергиен одит
по образец, тъй като във Формуляра за кандидатстване липсва обосновка и аргументация
относно необходимостта от реализирането на дейностите и закупуването на активите,
включени в Бюджета на проектното предложение, в резултат на което не може да бъде
потвърдено, че по проекта се кандидатства за мерките, препоръчани в одита.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата разширяване на капацитета на

съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият
стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите
продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен
процес не се променя из основи. Във Формуляра за кандидатстване липсва обосновка и
аргументация, съгласно която по проекта се предвижда производство на повече от вече
произвеждани от кандидата продукти.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. е) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 17 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
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Към проектното предложение са представени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен
баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., които не са във формат, идентичен на този,
в който са подадени към НСИ за съответната година.
След изпратено уведомление за установените нередовности не са представени Отчет за
приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.
Прикачен е само квалифициран електронен подпис (КЕП).
Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс (индивидуален) за 2013 г., 2014 г. и 2015
г. не са оповестени в Търговския регистър в идентичен формат на този, в който са подадени
към НСИ за съответната година.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в
случай че след допълнително изискване по установения ред горепосочените документи не
бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията,
проектното предложение се отхвърля.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. б) от Условията за
кандидатстване и Критерий № 10 от Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение Й към Условията за
кандидатстване).
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Към проектното предложение не е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за
управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове от г-жа
Мария Николова Шишкова-Чонкова, в качеството й на лице по чл. 40 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки. Прикачен е само квалифициран електронен
подпис (КЕП).
След изпратено уведомление за установените нередовности е представена Декларация по чл.
25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни
фондове от г-жа Мария Николова Шишкова-Чонкова, която не е подписана с квалифициран
електронен подпис (КЕП) от декларатора, а е подписана с КЕП от г-н Младен Николов Шишков.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения", в

случай че след допълнително изискване по установения ред декларацията не бъде
предоставена от кандидата или е представена, но не съгласно изискванията, проектното
предложение се отхвърля.
ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и
допустимостта по горепосочената процедура могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на
Управляващия орган, в едноседмичен срок от съобщаването.

