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Дата на разясненията от УО: 02.09.2016 г. 

211.  25.08.2016 Уважаеми дами и господа, 

Във връзка със зададения от мен въпрос №200 от 18.08.2016 г., точка 1, и 

полученият отговор от УО на МИ, бих искала да поясня следното: 

Питането по точка 1, се отнасяше за настъпила промяна в процеса на оценка във 

връзка с получена помощ под режим „de minimis“, която промяна налага 

намаляване на заявената в бюджета безвъзмездна помощ под посочения 

режим. Т. е., бихме искали да разберем, дали преди издаването на решение за 

класиране на кандидатите, е възможно да се избегне отказ за предоставянето на 

БФП за даденото проектно предложение, на основание надхвърляне прага на 

допустимата минимална помощ. 

С оглед направеното от нас пояснение, бихме искали да попитаме: В рамките на 

процеса по оценка на проектните предложения, може ли Оценителната комисия 

да прави промени в бюджета, които водят до намаляване на размера, 

респективно интензитета, при установяване надхвърляне на първоначално 

заявената безвъзмездна финансова помощ? 

Подател: Катрин Кръстева 

Ел. поща: k.krasteva@vutovi.bg 

Съгласно обяснителните бележки в Приложение Й „Критерии и 

методология за оценка“ към Условията за кандидатстване по процедурата 

в случай че по време на финансовата оценка се установи надвишаване 

интензитета на безвъзмездната финансова помощ и/или максималния 

размер на безвъзмездната финансова помощ и/или максималния размер за 

извършване на дадена дейност, определен в Условията за кандидатстване, 

Оценителната комисия служебно го намалява до максимално 

допустимия интензитет и/или размер.  

Праговете на помощта по т. 7 от раздел V. Финансови ограничения, 

ограничения произтичащи от Условията за кандидатстване  и интензитет 

на помощта на Приложение Й се проверяват в: Информационна система 

"Регистър на минималните помощи"; Публичен регистър на Европейската 

комисия; Информационната система за управление и наблюдение на 

Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) и чрез 

Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение Е).  

Декларацията за държавни/минимални помощи може да бъде 

допълнително изискана от Оценителната комисия, в случай че не е 

представена или не е попълнена коректно.  

Също така, чрез Декларацията, че кандидатът е запознат с условията за 

кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Г), декларатора 

декларира, че информацията, съдържащата се в проектно предложение, е 

вярна, като съгласно т.4 от Декларацията при промяна на 

декларираните обстоятелства кандидатът следва да уведоми писмено 

УО в срок от 5 работни дни.  

При промяна в декларираните обстоятелства, свързана единствено с 

получени след подаването на проектното предложение 

държавни/минимални помощи, кандидатите може да представят нова 

Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение Е) и в 
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случай че оценката на проектното предложение не е приключила, 

комисията ще вземе предвид предоставената информация. За целта, 

кандидатите следва да представят декларацията, придружена с 

разяснение относно обстоятелствата, които налагат допълнителното 

представяне на декларацията, на хартиен носител, в запечатан плик, на 

който е изписан указателен текст „Да не се отваря! На вниманието на 

оценителната комисия по процедура BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ““.  

В случай че промяната в декларираните данни не е свързана с помощи, 

получени от предприятието-кандидат след подаване на проектното 

предложение, представената декларация няма да бъде взета предвид от 

оценителната комисия. 

212.  25.08.2016 Здравейте,  

При попълването на Формуляра за кандидатстване възникна следният въпрос:  

В ситуация на задължителен финансов одит на проекта (БФП е 1 500 000 лв), за 

който не са предвидени средства в т.5 „Бюджет“ – като ще бъде реализиран 

изцяло със собствени средства на компанията, следва ли да се описва в т.10 „План 

за външно възлагане“ начин на избор на изпълнител и следва ли да се описва тази 

дейност в т.7?  

Моля за недвусмислен отговор!  

Благодаря Ви предварително 

Подател: Цвета Митева 

Ел. поща: office.service.agency@gmail.com 

 

Моля, вижте разясненията на УО по въпрос № 203 и въпрос № 208. 

 

213.  25.08.2016 Привет, 

по отношение на обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 - 

Енергийна ефективност за малките и средни предприятия имаме следния въпрос 

по отношение на допустимостта на кандидатите и по конкретно точка 4 от раздел 

11.1 Критерии за допустимост на кандидатите. 

 

Съгласно условията посочени в точка 4 „Кандидатите трябва да развиват 

своята основна икономическа дейност съгласно Класификацията на 

 

 

Съгласно т.11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията 

за кандидатстване, за да бъдат допустими кандидатите следва да  

развиват своята основна дейност в един от следните сектори: сектор B 

„Добивна промишленост”, сектор C „Преработваща промишленост” (вкл. 
сектори 24.51 Леене на чугун и 24.53 Леене на леки метали), сектор D  
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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“. Моля за конкретен отговор допустими ли 

са за кандидатстване дружества развиващи своята основна икономическа дейност 

съгласно КИД 2008 в един от следните сектори:  

 24.51 Леене на чугун; 

 24.53 Леене на леки метали. 

 

Посочените кодове попадат в сектор C „Преработваща промишленост“, който е 

допустим по процедурата, но въпросът ни е провокиран от раздел 11.2 Критерии 

за недопустимост на кандидатите и описаното ограничение в точка 5) В случай на 

„регионална инвестиционна помощ“ или „инвестиционни помощи за мерки за 

повишаване на енергийната ефективност“ потенциалните кандидати не могат 

да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ, в 

случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) 

№ 651/2014. В случай на „регионална инвестиционна помощ“ са налице и 

следните допълнителни ограничения: 

• сектор стоманодобив; 

• сектор въгледобив; 

• сектор корабостроене; 

• сектора за производство на синтетични влакна; 

• сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура; 

• производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните 

инфраструктури. 

 

Моля за информация дали посочените кодове 24.51 Леене на чугун и 24.53 Леене 

на леки метали попадат в сектор стоманодобив, тъй като по същество дейността 

не е свързана с добив на стомана, а с преработка, както и за конкретен отговор 

допустими ли са за кандидатстване, както за режим  „регионална инвестиционна 

помощ“, така и в случай на „минимална помощ“ дружества развиващи своята 

основна икономическа дейност съгласно КИД 2008 в един от следните сектори:  

 24.51 Леене на чугун; 

 24.53 Леене на леки метали. 

 

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и 

газообразни горива”, сектор E „Доставяне на води; Канализационни 

услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и сектор F 

„Строителство“ съгласно Класификацията на икономическите дейности 

(КИД - 2008).  

Също така, при приложим режим „регионална инвестиционна помощ“ 

дейността, за която предприятието кандидатства за финансиране, не 

трябва да е в сектора на стоманодобива (подробно определение за 

„Стоманодобивен сектор“ е дадено в Приложение Х). 

Съгласно Решение № 6124/02.05.2012 г. на Върховният административен 

съд на Република България понятията "производство на чугун" и "леене 

на чугун", не са идентични.  

С оглед на гореизложеното, предприятия, които осъществяват основната 

си икономическа дейност и кандидатстват за финансиране за дейност в 

сектори 24.51 Леене на чугун и 24.53 Леене на леки метали, са допустими 

за подкрепа по режим „регионална инвестиционна помощ, в случай че 

дейността, за която кандидатстват не попада в сектор „стоманодобив“, 

т.е. да е свързана с производството на един или повече от следните 

продукти: 

 а) чугун на блокове и феросплави: 

чугун за производство на стомана, леярски чугун и друг чугун за 

производство на стомана, шпигелайзен (желязно-манганови сплави) и 

високовъглеродни желязно-манганови сплави, без да се включват други 

феросплави; 

б) суровини и полуготови продукти от желязо, обикновена стомана или 

специална стомана: 

лята стомана, на блокове или не, включително блокове за коване на 

полуготови изделия: блуми, пръти и сляби, листове и листове покалаена 

ламарина, горещо валцувани коилси, с изключение на производство на 

лята стомана за леене от малки и средни леярни; 

в) готови продукти след гореща обработка на желязо, обикновена стомана 

или специална стомана: 
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Благодаря предварително  за отговора! 

Поздрави! 

 

Подател: Теодора Рускова 

Ел. поща: t.ruskova@eiisa.eu 

релси, траверси, сглобяеми плоскости, единични плоскости, профили, 

тежки секции с дебелина 80 mm и по-голяма, валцувани плоскости, 

профили и секции с дебелина по-малко от 80 mm и плоскости по-тънки от 

150 mm, тел, тръби с кръгло сечение и други профили, горещо валцувани 

вериги и ленти (включително ленти за тръби), плосковалцовани продукти 

и листове с дебелина 3 mm или повече, плосковалцовани продукти с 

универсално предназначение с дебелина 150 mm или повече, с 

изключение на тел и продукти от тел, полирани пръти и железни отливки; 

г) готови продукти след студена обработка на желязо: 

покалаена ламарина, матова ламарина, черна ламарина, галванизирани 

или с други видове покритие листове ламарина, студено валцувани 

листове, електролитни листове, ленти за покалаена ламарина, студено 

валцувани плоскости, във форма на коилси или ленти; 

д) тръби: 

всички безшевни стоманени тръби, запоени стоманени тръби с диаметър, 

надхвърлящ 406,4 mm.  

Предприятията от посочените кодове могат да кандидатстват за подкрепа 

и в рамките на режим „минимални помощи“ или режим „инвестиционни 

помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“. 

214.  25.08.2016 Здравейте, 

 

Бих искала да задам въпрос във връзка с попълването на формуляра за 

кандидатстване. При задаване на базова стойност за индикатор "Намаляване на 

емисиите на парникови газове" коя стойност се взима - на генерираните емисии 

или на генерираните при повишено производство емисии? 

 

Благодаря предварително! 

 

Поздрави, 

 

Подател: Анелия Стоянова  

Ел. поща: annie_anakin@abv.bg  

Моля вижте разясненията на УО по въпрос № 201.  

В базова стойност се посочва „нула“, а в целева стойност, общо 

спестените емисии CO2 от таблица 1.3.1 от образеца на енергиен одит. 

 

215.  26.08.2016 Здравейте, Съгласно указаното в т. 13 от Условията за кандидатстване по процедура 
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Според насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.001 

„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, цитирам : 

"Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде 

извършван от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). 

В тази връзка кандидатите по процедурата имат ангажимент да изготвят енергиен 

одит по образец (Приложение Б „Образец на енергиен одит“) и да го представят 

за разглеждане от АУЕР не по-късно от 10 август 2016 г." 

 

Въпросът ми е възможно ли е енергийния одит да се представи за разглеждане 

към дата от началото на септември, тъй като фирмата изготвяща енергийния одит 

не съумя да се впише в този срок. 

 

Благодаря предварително! 

 

Подател: Рафаела Младенова   

Ел. поща: rafaela.mladenova@gmail.com 

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни 

предприятия“, крайният срок за представяне на изготвени енергийни 

одити за разглеждане от страна на АУЕР изтече на 10 август 2016 г. и 

енергийни одити, представени след тази дата, не се разглеждат.    

216.  26.08.2016 Здравейте, 

 

във връзка с попълването на Формуляра за кандидатстване, имам следните 2 

технически въпроса: 

 

1. При попълване на индикатор "Реализирани енергийни спестявания в 

предприятията в резултат 

от изпълнените проекти", енергийният одит не съдържа информация за базова 

стойност, полето Тенденция указва "Увеличение" - т.е. не можем да впишем като 

базова стойност годишното потребление преди мерките, а като очакван резултат 

намаленото годишно потребление. Освен тоа, идеята е , че след проекта ще 

започне да има енергийни спестявания. Коректно ли ще е тогава базовата 

стойност да бъде "0"?  

 

2. При проверка на Формуляр за грешки, излиза системно съобщение "Полето 

"Тенденция" от секция "Индикатори" съдържа невалидна стойност". 

Полето "Тенденция" е служебно попълнено и не може да бъде коригирано от 

кандидатите. Как може да се оправи тази грешка, тъй като ИСУН не позволява 

подаването на предложението при установени грешки? 

 

1. Съгласно Указанията за попълване на електронен Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А),при попълването на информацията за 

индикатор "Реализирани енергийни спестявания в предприятията в 

резултат от изпълнените проекти" като базова стойност се посочва 0, а 

като целева стойност – реализираните енергийни спестявания на годишна 

база в кандидатстващото предприятие след изпълнението на проекта. 

2. Описаният в запитването проблем от технически характер е отстранен, 

като към настоящия момент при коректно попълване на стойностите на 

индикаторите в т.8 от Формуляра за кандидатстване (съгласно 

инструкциите, предоставени в Указанията за попълване на електронен 

Формуляр за кандидатстване - Приложение А), ИСУН 2020 не отчита 

грешка и не се изписва подобно съобщение.  

При констатирани проблеми от технически характер кандидатът може да 

изпрати съобщение през електронната форма на сайта или директно на 

support2020@government.bg. 

mailto:support2020@government.bg


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

 
 

6 
 

№ Дата на 

получаване 

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

Благодаря предварително за отговора. 

 

С уважение, 

М. Александрова  

 

Подател: М. Александрова 

Ел. поща: alexandrova.m@yahoo.com 

217.  26.08.2016 Здравейте! 

Моля за компетентното Ви мнение по следния въпрос, по схема „Енергийна 

ефективност за малките и средни предприятия“: 

 

1. Моля да поясните в Приложение 1, Таблица 1 на Декларация за 

държавни/минимални помощи, за какъв период от време се декларират помощите, 

по-конкретно минималните? 

 

Благодаря Ви ! 

Поздрави, М.Ябланска 

 

Подател: Maya Yablanska  

Ел. поща: myablanska@gmail.com 

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

безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по Елемент A 

„Инвестиции, заедно с получената държавна/минимална помощ от 

други източници, не може да надхвърля: 

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)8;  

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 (Приложение Е) следва да се посочи 

информация за получената държавна/минимална помощ от кандидатите 

без ограничение в периода на деклариране. В случай на предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект по 

настоящата процедура, който включва дейности в и извън Югозападен 

район на планиране (ЮЗР), спазването на посочените прагове ще се следи 

съобразно размера на помощта по процедурата, предоставена съответно 

за изпълнението на дейности в ЮЗР и извън него, заедно с получената 
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държавна/минимална помощ от други източници във връзка със същите 

установими допустими разходи, които се припокриват частично или 

напълно с разходите по проекта. 

В допълнение, съгласно указанията, дадени в Приложение Е2 „За да 

получите минимална помощ (помощ de minimis), предоставящият 

помощта следва да се увери, че минималната помощ, за която 

кандидатствате, заедно с получените на територията на Република 

България други минимални помощи за период от три последователни 

години, включително текущата до датата на деклариране, не 

надхвърля съответните тавани за помощта de minimis:  до левовата 

равностойност на 200 000 евро (391 166 лева), както и до левовата 

равностойност на 100 000 евро (195 583 лева) за предприятията, 

осъществяващи шосейни товарни превози за чужда сметка или срещу 

възнаграждение“. С цел удостоверяване съответствието с това изискване 

кандидатите следва да попълнят последната таблица, включена в това 

приложение, където данните които следва да бъдат попълнени относно 

получените минимални помощи са именно за годините 2014, 2015 и 

2016.  

 
 


