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Дата на разясненията от УО: 28.02.2017 г.
50.

14.02.2017.
Уважаеми господа, във връзка с приема на проектни предложения по схема
"Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" имаме
следните въпроси:
1. 1. Предприятие кандидат развава своята дейност в допустим по схемата код
на икономическа дейност на производствена площадка, намираща се в Град
А. В момента е в процес на завършване на СМР по изграждане на нова
производствена площадка в Град Б, където планира да разшири
производствената си дейност в същия код на икономическа дейност.
Въпросът ни е – допустимо ли е по схемата да се предвиди закупуване на
оборудване за новата производствена площадка в Град Б, за която няма
налична информация за енергопотреблението за три години назад?
2. Предприятие кандидат, включено в регистъра за търговия с квоти за
емисии на парникови газове, развиващо икономическа дейност с КИД 16.21 е
включено в списъка от Приложение I към Директива 2003/87/ЕО с инсталация
за изгаряне на горива. Допустимо ли е кандидата да включи в проектното си
предложение дейност по подмяна в завода на старо и енергийно неефективно
оборудване – помпи, двигатели, компресори, компресорна станция, работещи
с ел.енергия, с по-енергийноефективно такива, при положение, че нямат
връзка с инсталацията, включена в списъка?
3. Допустимо ли е по режим „регионална инвестиционна помощ“, да се
планират дейности по разширяване капацитета на съществуващ стопански
обект, като инвестициите, които ще бъдат направени са свързани с подмяна
на голяма част на помпите, двигателите, компресорите, работещи на ток, на
производствените инсталации във фирмата?
С уважение,
Подател: Десислава Матеева
Ел. поща: dessima@abv.bg

1. За да са допустими за финансиране, проектите по настоящата процедура
следва да се основават на мерки, препоръчани в обследване за енергийна
ефективност (енергиен одит). Задължително изискване, посочено както в
Условията за кандидатстване, така и в образеца на енергиен одит (Приложение
Б към Условията за кандидатстване), е той да съдържа единствено мерки,
свързани с дейността за която се кандидатства, като по отношение на тази
дейност трябва да е налице информация за енергийното потребление за
предходен тригодишен период.
Предвид това, заявяването на мерки в енергийния одит за обект, за който
липсват данни за енергопотреблението за предходните три години, не следва
да се считат за допустими.
2. Кандидатите, включени в регистъра за търговия с квоти за емисии на
парникови газове, могат да заявяват за подкрепа само инвестиции, които не са
пряко свързани с 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. Дали цитираните от Вас инвестиции отговарят
на горепосоченото изискване следва да бъде преценено и съобразено от страна
на енергийния одитор при залагането на мерки в енергийния одит. В тази
връзка е важно в случаите, когато даден кандидат е включен в регистъра за
търговия с квоти за емисии на парникови газове, в т.5.1.2. от образеца на
енергиен одит да е налице описание и обосновка как препоръчаното
оборудване отговаря на горепосоченото изискване. Информация в
потвърждение на допустимостта на инвестицията от гледна точка на
ограниченията, които са поставени за кандидати, включени в регистъра за
търговия с квоти за емисии на парникови газове следва да бъде представена и
в т.11.5. от Формуляра за кандидатстване.
С оглед на големия брой постъпили въпроси относно допустимите инвестиции
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от кандидати с инсталации, включени в регистъра за търговия с квоти за
емисии на парникови газове, УО на ОПИК ще публикува в кратки срокове
отделно разяснение. За целта Ви препоръчваме да следите рубриката „Въпроси
и отговори“ по процедурата, където ще публикуваме това разяснение.
В случай че възнамерявате да кандидатствате с код на основна икономическа
дейност С 16.21. „Производство на фурнир и дървесни плочи“, то посоченото е
възможно, при следните условия:
- в енергийния одит и съответно в проекта си следва да предвидите
инвестиции, отнасящи се само до един код на икономическа дейност и същият
следва да не е сред недопустимите кодове по процедурата.
.- за икономическата дейност, за която искате да заявите подкрепа
(четирицифрен код по КИД-2008) следва да е налице информация за
енергопотреблението за предходен тригодишен период и тази дейност трябва
да фигурира в Удостоверението за код на основна икономическа дейност,
издадено от Националния статистически институт (въз основа на данни за
2015 г.) с включена информация и за допълнителните дейности (ако има
такива), които кандидатът извършва.
Допълнително, следва да имате предвид, че кандидати с код на основна
икономическа дейност С 16.21. „Производство на фурнир и дървесни плочи“,
при спазване на всички останали критерии, изисквания и условия по
процедурата, се явяват допустими кандидати.
3. Съгласно посоченото в Условията за кандидатстване, в случай че по
Елемент А избраният от кандидата режим държавна помощ е „регионална
инвестиционна помощ“ по него могат да се завяват само инвестиции, свързани
с разширяване капацитета на съществуващ стопански обект или с основна
промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.
Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато
вследствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да
произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, при
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условие, че базисният производствен процес не се променя из основи.
Допълнително бихме искали да обърнем внимание, че инвестиции в системи,
които произвеждат енергия, вкл. и за собствено потребление (като системи за
климатизация, котли, системи за оползотворяване на отпадна енергия,
термопомпи, вентилационни системи и др. под.), не могат да получат
финансиране по режим „регионална инвестиционна помощ".
В случай че даден актив не отговаря на горепосоченото изискване, същият не
би следвало да се счита за допустим за придобиване по режим „регионална
инвестиционна помощ“.
51.

15.02.2017.

Здравейте,
Пиша Ви във връзка с молба за изясняване на въпрос, който възникна при
изготвяне на проектно предложение по обявена процедура № BG16RFOP0023.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.
Въпросът ми е следния:
Съгласно закона за енергийната ефективност, енергийните одити подлежат на
съгласуване от АУЕР, която издава становище за тяхното одобрение.
Допустимо ли е по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в
големи предприятия“ да се представи енергиен одит, като част от проектната
документация, без получено становище за одобрение от страна на АУЕР?
Благодаря за съдействието!
С уважание,

52.

15.02.2017.

Подател: Н. Балтов.
Ел. поща: baltov@gpcbg.com
Здравейте,
Моля за отговор на въпрос по процедура за подбор на проекти: №
BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи

В т. 13.1. „Допустими дейности“, подточка „Допустими проекти“ от Условията
за кандидатстване е посочено, че образецът на обследването за енергийна
ефективност (Приложение Б) е изготвен за целите на настоящата процедура.
Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде
извършван от компетентни външни лица, които ще притежават нужните
умения и квалификация, за да оценяват тяхното съответствие. Посоченото ще
бъде извършвано в рамките на процеса на оценка на проектните предложения
чрез изготвянето на Становище за енергиен одит съгласно Приложение В към
Условията за кандидатстване. Отрицателно становище по един или повече от
критериите от раздел I на Становището води до директно отхвърляне на
проектното предложение.
Предвид това, на етап подаване на проектното предложение от кандидата не се
изисква да представи становище относно доклада от обследването за
енергийна ефективност.

Условията за кандидатстване по процедурата не поставят ограничение по
отношение на собствеността на производствените помещения, в които
кандидатите извършват дейността си, при условие че са спазени всички
останали изисквания за допустимост на кандидата, дейностите и разходите.
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предприятия“.

Следва да имате предвид обаче изискването, посочено в Условията за
кандидатстване, че инвестицията следва да се поддържа в региона получател
най-малко пет години след изпълнението на инвестицията. Това ще бъде
проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и
относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран,
тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации,
използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно
административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите по т. 7.2.

Производствените помещения, в който осъществяваме дейността си не са
наша собственост, а са лизингови. В такъв случай, допустим кандидат ли сме
по процедурата при спазване на всички други условия за допустимост на
кандидатите?
Предварително благодаря!
Подател: Ботева
Ел. поща: boteva@tma-bulgaria.com

53.

15.02.2017.

Здравейте,
съгласно насоките за кандидатстване:
"И по двата елемента е недопустимо да се заявяват за подкрепа инвестиции за
постигане намаляване на емисиите на парникови газове от дейности,
изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение Н).
Цитираното ограничение се отнася до кандидати с инсталации, включени в
регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове.
Посоченото означава, че кандидатите, включени в този списък, могат да
заявяват за подкрепа само инвестиции, които 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."
Първият ми въпрос е:
Допустимо ли включването в проектно предложение по програмата на мярка,
целяща изграждане на инсталация за оползотворяване на отпадна топлина от
производствения процес, която топлина е генерирана от Инсталация, която е
включена в регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове?
Тази инсталация е за производство на еленергия и няма да влиае по никакъв
начин на производсвения процес, на емисиите и замърсяването от нея, както и

Предвид изложеното, при спазване на всички останали критерии за
допустимост съгласно Условията за кандидатстване, подобен кандидат следва
да се счита за допустим.
1. Дали дадена мярка по своята същност представлява мярка за
оползотворяване на отпадна енергия или не следва, от една страна, да бъде
преценено и разписано като такава от енергийния одитор в рамките на самия
енергиен одит и да бъде отбелязано в т. 6.4. от одита, а от друга страна,
посоченото следва да бъде потвърдено в рамките на процедурата по контрол
на енергийния одит (чрез Становище по доклада от енергиен одит –
Приложение В). Следва да имате предвид, че инвестиции в системи, които
произвеждат енергия, вкл. и за собствено потребление (каквито са и системите
за оползотворяване на отпадна енергия), не могат да получат финансиране по
режим „регионална инвестиционна помощ".
За да се считат за допустими системите за оползотворяване на отпадна енергия
същите следва да са включени като отделна мярка в енергийния одит и да се
отнасят до оползотворяване на енергия от съществуващи процеси в
предприятието.
По процедурата кандидатите, включени в регистъра за търговия с квоти за
емисии на парникови газове, могат да заявяват за подкрепа само инвестиции,
които не са пряко свързани с и не влияят на производствения процес на
инсталацията, на нивата на емисиите и замърсяването от нея, както и не водят
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няма да доведе до повишаване на производствените мощности на
Инсталацията, включена в Регистъра.
Към момента отпадната топлина се освобождава в атмосферата защото не
може да се използва от наличното оборудване.
Намерението цели изграждането на допълнителна инсталация, която чрез
топлообменник да загрява и изпарява флуид, който под налягане да завърта
турбина. Турбината чрез генератор ще произвежда ел. енергия, което ще се
използва веднага за нуждите на Инсталацията, включена в Регистъра.
Произведеното електричество ще е изключително и само за собсвени нужди.

до повишаване на производствените ѝ мощности. Дали цитираните от Вас
инвестиции отговарят на горепосоченото изискване следва да бъде преценено
и съобразено от страна на енергийния одитор при залагането на мерки в
енергийния одит. В тази връзка е важно в случаите, когато даден кандидат е
включен в регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове в
т.5.1.2. от образеца на енергиен одит да е налице описание и обосновка как
препоръчаното оборудване отговаря на горепосоченото изискване.

Вторият ми въпрос е:
При положение, че: „инвестиции в системи, които произвеждат енергия,
включително и за собствено потребление, не могат да получат финансиране
по режим „регионална инвестиционна помощ””, допустимо ли би било
финансирането на подобна инсталация за производство на ел. енергия по
режим „инвестиционни помощи за повишаване на енергийната ефективност”?
Отчитам факта, че произведената електроенергия от подобна инсталация не е
от възобновяеми източници (ВИ) и не попада в ограничението, че дейности,
свързани с въвеждането на ВИ, не са допустими за финансиране по елемент
А.
В случай, че е допустима за финансиране подобна инсталация под режим
„инвестиционни пмощи за повишаване на енергийната ефективност”, бих ли
могъл да смятам, че целта на тази инвестиция е само и единствено в частта
„енергийна ефективност” и тя може да бъде отнесена в пълния си обем като
допустим разход?
Поздрави,
Подател: Момчил Йорданов
Ел. поща: m.jordanov@cmn-projects.com

Информация в потвърждение на допустимостта на инвестицията от гледна
точка на ограниченията, които са поставени за кандидати, включени в
регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове следва да бъде
представена и в т.11.5. от Формуляра за кандидатстване.
С оглед на големия брой постъпили въпроси относно допустимите инвестиции
от кандидати с инсталации, включени в регистъра за търговия с квоти за
емисии на парникови газове, УО на ОПИК ще публикува в кратки срокове
отделно разяснение. За целта Ви препоръчваме да следите рубриката „Въпроси
и отговори“ по процедурата, където ще публикуваме това разяснение.
2. Съгласно чл. 38, ал. 3 на Регламент (ЕС) №651/2014 допустимите разходи,
включват допълнителните инвестиционни разходи, необходими за
постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност.
Когато такава инвестиция е осъществена само и единствено за целите на
повишаване на енергийната ефективност и никаква инвестиция не би била
реализирана в съпоставителна ситуация (при липсата на помощ), е възможно
разходите за подобна инвестиция да са допустими по чл. 38, ал. 3, буква а).
Подобна възможност е налице единствено, когато е невъзможно да се изготви
съпоставителен сценарий (алтернативен сценарий, положението без помощта).
Съпоставителният сценарий трябва да е правдоподобен т.е. да е действителен
и да е свързан с факторите за вземане на решения, които преобладават към
момента, в който кандидатът взема решение дали да инвестира. Липсата на
съпоставителен сценарий следва да бъде много добре обоснована във
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Формуляра за кандидатстване.
Като цяло най-често срещаната ситуация за помощи за опазване на околната
среда (каквито представляват и помощите съгласно чл. 38 на Регламент (ЕС)
№651/2014) е такава, където съществува по-малко благоприятна за околната
среда съпоставителна ситуация и трябва да бъде взета предвид. Инвестиции,
които са насочени изключително за опазване на околната среда са поскоро изключение отколкото правило. Като общ принцип помощта ще се
счита за ограничена до необходимия минимум, ако отговаря на
допълнителните разходи, необходими за постигане на целта, в сравнение със
съпоставителния сценарий в отсъствие на помощ.
Съпоставителният сценарий съгласно Условията за кандидатстване
представлява идентична на описаната от Вас инвестиция, която е технически
сравнима инвестиция, но с по-ниски показатели за енергийна ефективност (т.е.
инвестиция с еднакъв производствен капацитет и технически характеристики
като тези на заявената инвестиция с изключение на онези, които са пряко
свързани с постигането на по-високо равнище на енергийна ефективност ).
Идентична на описаната от Вас инвестиция може да е инвестиция със същите
производствен капацитет и технически характеристики, но ползваща
конвенционална вместо отпадна енергия.
Допълнително, изхождайки от спецификата на описаната от Вас мярка би
следвало в рамките на инвестицията, свързана с нейното изпълнение
енергийният одитор да може да разграничи отделен/ни компонент, елемент,
съставна част или друга физически разграничима единица, която е пряко
свързана с постигане на по-високото равнище на енергийна ефективност. Ясно
и точно описание на този компонент/елемент/съставна част/физически
разграничима единица в рамките на актива следва да бъде дадено в т.5,1,5, от
енергийния одит и за него да бъдат дадени минимални технически и/или
функционални характеристики (в Табл. 6.5.), които гарантират заявените
енергийни спестявания.
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С оглед спецификата на инвестицията кандидатът следва сам да може да
идентифицира и прецени коя от двете възможности за изчисляване на
допустимите разходи по режим „инвестиционни помощи за мерки за
повишаване на енергийна ефективност“ е приложима за него: съгласно чл. 38,
пар. 3, буква а) на Регламент (ЕС) 651/2014 или съгласно чл. 38, пар. 3, буква
б) на Регламент (ЕС) 651/2014.
54.

16.02.2017.

Здравейте,
Бих искала да задам следния въпрос във връзка с процедура "Повишаване на
енергийната ефективност в големи предприятия":
Допустимо ли по Елемент Б при режим "де минимис" да бъдат заложени
мерки за оползотворяване на отпадна топлина, препоръчани в енергийния
одит и представляващи ДМА? В този случай ще се получи, че някои от
закупените по проекта активи, препоръчани като мерки в енергийния одит,
ще бъдат заложени по Елемент А при режим "регионална инвестиционна
помощ", а други - по Елемент Б при режим "де минимис".
Поздрави,
Подател: Анелия Стоянова
stoyanova.anelia@abv.bg

Съгласно Условията за кандидатстване по настоящата процедура е допустимо
да се заявяват инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност
както по елемент А, така и по елемент Б на процедурата. В тази връзка
описаното от Вас е допустимо при спазване на всички останали критерии за
допустимост по процедурата.
Съгласно посоченото в Условията за кандидатстване, в случай че кандидат
заяви инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за
енергийна ефективност както по Елемент А, така и по Елемент Б, то следва да
има предвид, че изпълнението на една и съща мярка може да бъде включено
само в рамките на един компонент. Не е допустимо част от инвестициите,
свързани с изпълнението на дадена енергийно ефективна мярка, да бъдат
заявени по Елемент А, а друга част, по Елемент Б (с изключение на СМР,
пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите,
препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които могат да се
отнасят до мярка, която е заявена по елемент А).
Допълнително, моля да имате предвид, че енергийният одитор е този, който
според спецификата на дейност на кандидата, следва да прецени доколко
залагането на мярка за оползотворяване на отпадна енергия е приложимо или
не.

55.

16.02.2017.

Уважаеми представители на УО,
От Условията за кандидатстване, както и от зададените въпроси/получени
отговори, не става ясно следното: при определяне дали едно предприятие е в
затруднение положение към коя дата трябва да се счете последната

Преценката по отношение на изискването за затруднено положение се
извършва не към момента на попълване на декларацията/подаване на
проектното предложение, а към последната приключена финансова година (в
случаите по т.1. и т.2 на стр. 20 от Условията за кандидатстване) или към
последните две приключени финансови години (в случаите по т. 5 на стр.21 от
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приключена финансова година (към датата на подаване на проектното
предложение например 18.05.2017 г. или друга, известна за Вас дата)?

Условията за кандидатстване).

Благодаря Ви!
Подател: Доротея Динева
dshishkova@gmail.com
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