
    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

 
 

1 
 

 

№ Дата на 

получаван

е 

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от УО 

Дата на разясненията от УО: 03.04.2017 г. 

103.  23.03.2017 Здравейте! 

 

Във връзка с отговор на въпрос №2, моля да уточните за какъв период от 

време трябва да се описват получените помощи в декларация за получени 

държавни/минимални помощи! 

 

Подател: М. Ябланска 

Ел. поща: myablanska@gmail.com 

Бихме искали да обърнем внимание, че въпрос 2 и даденото във връзка с него 

разяснение не са свързани с държавни/минимални помощи. 

В случай че въпросът Ви се отнася за периода, за който следва да се 

декларира получената държавна/минимална помощ в Декларацията за 

държавни/минимални помощи (Приложение Е), трябва да имате предвид 

следното:  

Както е посочено в т. 9 от Условията за кандидатстване по процедурата „в 

случай на регионална инвестиционна помощ: Безвъзмездната финансова 

помощ, за която се кандидатства по Елемент A „Инвестиции, заедно с 

получената държавна/минимална помощ от други източници, не може да 

надхвърля: 

А) Максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „а“ от 

Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, както следва: 

 а) левовата равностойност на 18 750 000 евро, в случай че проектът ще 

бъде изпълняван в Югозападен район (NUTS2) ; 

 б) левовата равностойност на 37 500 000 евро, в случай че проектът ще 

бъде изпълняван извън Югозападен район (NUTS2). 

Проверката за съответствие с максимално допустимия размер на помощта 

се извършва при вземане предвид на общия размер на държавната помощ 

и/или минималната помощ, получена във връзка със същите установими 

допустими разходи, които се припокриват частично или напълно с 

разходите по проекта.“ 

 В тази връзка в Таблица 1 от Приложение Е1 към Декларацията за 

държавни/минимални помощи следва да се посочи информация за 
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получената държавна и/или минимална помощ от кандидатите без 

ограничение в периода на деклариране.  

Съгласно указанията, дадени в Декларацията за държавни/минимални 

помощи, в случай че кандидатът и/или някое от предприятията, с които то 

формира група предприятия е започнало работа по първоначални инвестиции 

в рамките на същия регион от ниво 3 (в същата област) през последните три 

години към планираната дата на започване на работа по настоящия проект и 

посочената първоначална инвестиция е финансирана с публични 

средства под формата на регионална помощ или друг вид държавна 

помощ, същата следва да бъде декларирана в Приложение 1 към 

декларацията, таблица 2. 

В случай на получена минимална помощ следва да се попълни и Приложение 

Е2 към Декларацията за държавни/минимални помощи, където 

предприятието кандидат декларира получените минимални помощи на 

територията на Република България, включително като „едно и също 

предприятие“, за период от три последователни години, включително 

текущата до датата на декларирането. В конкретния случай тези години са 

2015, 2016 и 2017 г. 

За повече информация може да се запознаете и с разяснението, дадено по 

отношение на въпрос 18, т. 2. 

104.  24.03.2017  

От представянето на BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната 

ефективност в големи предприятия“ е видно, че дружества, с предмет на 

дейност от група D „Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива“ са допустими участници за такива 

проекти. Но по-нататък става ясно, че „Недопустими за финансиране с 

регионална инвестиционна помощ са кандидати с дейност, за която 

кандидатстват, попадаща в сектор D“, както и, че „Кандидати с дейност, за 

която кандидатстват, попадаща в сектор D „Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” не могат да заявят 

подкрепа за дейности, свързани с изпълнение на мерки, отнасящи се до 

В запитването си коректно сте извели основните ограничения, заложени в 

Условията за кандидатстване по отношение на кандидати  с дейност, за която 

кандидатстват, попадаща в сектор D „Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”.  

Независимо от това бихме искали да Ви обърнем внимание на следното: 

- Обстоятелството, че кандидати с дейност, за която кандидатстват, попадаща 

в сектор D са недопустими за финансиране с „регионална инвестиционна 

помощ“ не означава, че същите не могат да кандидатстват с проект, който да 

изпълняват при условията на режим „инвестиционни помощи за мерки за 

повишаване на енергийната ефективност“ съгласно чл. 38 от Регламент на 

Комисията (ЕС) № 651/2014 (по елемент А, който е задължителен) в 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

 
 

3 
 

№ Дата на 

получаван

е 

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от УО 

преобразуване, пренос и разпределение на енергия, а само за такива, свързани 

с намаляване на крайното енергийно потребление.“ 

 

Тъй като предметът на дейност на топлофикационните предприятия и 

лицензиите им са точно свързани с „преобразуване, пренос и разпределение 

на енергия“, очевидно те не могат да изпълняват проекти по тази програма /по 

предмет на дейност/.  

 

Намаляване на крайното енергийно потребление е задължение за такива 

дружества по ЗЕЕ, но за част от тях това задължение е по-малко от праговете 

за безвъзмездна финансова помощ, още повече, че „В случай че кандидат по 

процедурата се явява задължено лице по смисъла на чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ, 

същият не може да използва частта от енергийните спестявания при крайните 

потребители, постигната със средства по ОПИК, за доказване изпълнението 

на индивидуалните цели за енергийни спестявания, определени в чл. 15 от 

ЗЕЕ”.  

 

Тъй като бих искал да разбера логиката на допустимостта, моля да ме 

уведомите, дали правилно съм разбрал, че всъщност дружествата от сектора, 

отговарящи на дефиницията за „големи предприятия“, са недопустими или 

ако са допустими в частта за енергийните спестявания при крайните 

потребители, какво сте имали пред вид - с какво тези предприятия да бъдат 

заинтересовани.  

 

Може би ще дадете примери как всъщност могат да участват големите 

предприятия от топлофикационния сектор в тази програма. 

 

Подател: Илия Николаев 

Ел. поща: ilang@abv.bg  

комбинация с режим „de minimis” ( в случай че кандидатът заяви инвестиции и 

по елемент Б, който не е задължителен). 

- ограничението, касаещо заявяването на подкрепа само за мерки, свързани с 

намаляване на крайното енергийно потребление не следва да се разбира 

като мерки, водещи до енергийни спестявания при крайните потребители, а е в 

смисъл на мерки за енергийна ефективност, при които кандидатът потребява 

енергия като краен потребител.  

Увеличаването на количество произведена енергия, което имат като ефект 

мерките, отнасящи се до процесите на преобразуване, пренос и разпределение 

на енергия не позволява същите да се класифицират като мерки за енергийна 

ефективност, свързани с намаляване на крайното енергийно потребление и в 

тази връзка същите са недопустими за подкрепа. 

Посоченото не означава, че кандидати с дейност, за която кандидатстват, 

попадаща в сектор D, не могат да заявяват за подкрепа никакви мерки за 

енергийна ефективност по настоящата процедура, а само такива, при които 

тези предприятия са краен потребител на енергия .  

Допълнително за целите на настоящата процедура такъв вид предприятия 

следва да правят разлика между енергия за собствени нужди и енергия за 

собствено потребление. 

Енергията за собствени нужди е енергията, потребявана при работата на 

съоръженията и инсталациите, чрез които се осъществява производството на 

енергия. Мерки, въздействащи върху потреблението за собствени нужди, биха 

довели до намаляване на първичното, а не на крайното енергийно 

потребление. 

За такъв тип обекти може да се предлагат мерки, въздействащи върху 

енергията  за собствено  потребление, която не е свързана пряко с 

производствения процес (системите за преобразуване, пренос и разпределение 

на енергия) и представлява крайно енергийно потребление.      

 

105.  26.03.2017   Уважаеми господа, във връзка с прием на проектни предложения по 

процедура № BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност 

в големи предприятия" имаме следните въпроси: 

 

Съгласно посочените в т.13.1. Елемент А, 1) от Условията за кандидатстване, 

допустима дейност и видове разходи, допустими за финансиране по елемент 

Съгласно Условията за кандидатстване, за да бъдат допустими разходите по 

настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

трябва да отговарят на определени изисквания, вкл. да са отразени в 

счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни 

аналитични сметки или в отделна счетоводна система. 

Допълнително дълготрайните материални и нематериални активи, придобити 
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А (съгласно посочените в т.14.2.) са придобиване на машини, съоръжения, 

оборудване (в това число специализирани транспортни средства) и СМР, 

представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в 

обследването за енергийна ефективност. 

 

Допустимо ли е ВиК Оператор да придобие нови дълготрайни материални 

активи – съоръжения, отговарящи на препоръчаните в обследването за 

енергийна ефективност, които са публични държавни и публични общински 

активи? Като се има впредвид следното: ВиК Операторът има сключен 

договор на основание чл.198 п, ал.1 от Закона за водите с АВиК на обособена 

територия, предоставящ му всички права необходими, за да стопанисва, 

поддържа и експлоатира публични активи за срок от 15 години, включително 

без да се ограничава до това, правото да иска издаване на визи за 

проектиране, одобряване на инвестиционни проекти и разрешения за строеж 

във връзка с активите, правото да застрахова активите и др., Публичните 

държавни и публичните общински активи се отписват от баланса на ВиК 

дружеството, а при обратното им приемане за стопанисване, поддържане и 

експлоатиране са заведени задбалансово за целите на последващ контрол. 

 

Съгласно Условията за кандидатстване на стр.43 е посочено, че се допуска 

придобиването на активи чрез договор за краткосрочен финансов лизинг. 

Бихте ли конкретизирали какъв точно е максималният срок на този вид 

лизинг и дали е допустим и за елемент А с избран режим „регионална 

инвестиционна помощ“? 

 

Подател: Нели Георгиева  

Ел. поща: nvg_@abv.bg 

със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския 

обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени 

при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат 

включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно 

приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, 

за който е предоставена помощта, за срок от минимум пет години. 

Придобитите активи следва да са нови (неупотребявани) и да са заведени за 

първи път от получателя на помощта (закупени от първи доставчик или 

производител). 

На база предоставената в запитването Ви информация следа да прецените 

доколко може да осигурите постигането на горепосочените изисквания по 

процедурата, за да бъдат счетени разходите, които ще направите за допустими. 

 

Съгласно Условията за кандидатстване е допустимо придобиването на 

активите по проекта и чрез договор за краткосрочен финансов лизинг, в 

който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива след 

изтичането на договора за лизинг, но не по-късно от крайния срок на 

изпълнение на проекта. Възможността за придобиването на заявените по 

проекта активи чрез финансов лизинг е приложима за всички видове активи по 

всичките режими на държавна/минимална помощ приложими за процедурата. 

Придобиването чрез финансов лизинг е допустимо при спазване на условията 

на чл. 18, ал. 1 и 3 от ПМС № 189/2016 и чл. 14, пар. 6 от Регламент на 

Комисията (ЕС) № 651/2014.  

 

 

 

 


