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№ Дата на 

получаване 

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

Дата на разясненията от УО: 31.01.2017 г. 

1.  19.01.2017  

Уважаеми господа, във връзка с прием на проектни предложения по 

процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" 

имаме следния въпрос: 

Една от дейностите, които предприятието ни изпълнява, попада в обхвата на 

изброените в Приложение I към Директива 2003/87/ЕО. 

 

Съгласно условията за кандидатстване недопустима дейност за нас е: 

 

• разходи за инвестиции за постигане намаляването на емисиите на парникови 

газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО; 

 

 

Планираме в проектното си предложение да включим други видове дейности. 

Въпросът ни е как да докажем, че предвидените дейности са различни от 

посочената като недопустима дейност. 

 

Ако въпросът ни не е правилно поставен, молим в отговора си да посочите и 

указания как точно да го формулираме и каква информация да посочим, така 

че да можем да получим впоследстгвие ясен и еднозначен отговор. 

 

 

Подател: Юлия Михайлова 

Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg 

 

Посоченото ограничение в Условията за кандидатстване е във връзка със 

зададено изискване в Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент 

и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално 

развитие, съгласно което не са допустими инвестиции за постигане 

намаляването на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в 

Приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета. Целта на посоченото ограничение е да се избегне двойно финансиране 

на дейности, които вече са се възползвали във финансово отношение от 

прилагането на Директива 2003/87/ЕО и се отнася до кандидати с инсталации, 

включени в регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове.  : 

http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=B

ulgaria&napId=19914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams

&commitmentPeriodCode=2&allowancesForOperators=100060612&commitmentP

eriodDesc=Phase+3+2013-2020&TITLESORT-currentSortSettings-status-

H=A&currentSortSettings=status%20DESC. 

В случай, че осъществявате икономическа дейност, която е включена в 

Приложение I към Директива 2003/87/ЕО и за нея сте получили финансиране 

по линия на търговията с квоти от емисии на парникови газове, обхватът на 

подкрепата по процедурата за този вид дейност е силно ограничен. А именно 

могат да се 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. 

За целта не следва да се препоръчват мерки в одита/заявяват инвестиции в 

проекта, отнасящи се до стационарното техническо съоръжение(я), с което се 

осъществява дейността, изброена в приложение  I към Директива 2003/87/ЕО, 

както и такива, които имат техническа връзка с посочената инсталация и 

които биха могли да повлияят върху производствените й мощности, емисиите 

и замърсяването от нея. Посоченото ограничение следва да бъде преценено от 

страна на енергийния одитор при заявяването на мерките в одита, а в 

последствие потвърдено коректното му прилагане в Становището по доклада 

http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=19914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allowancesForOperators=100060612&commitmentPeriodDesc=Phase+3+2013-2020&TITLESORT-currentSortSettings-status-H=A&currentSortSettings=status%20DESC
http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=19914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allowancesForOperators=100060612&commitmentPeriodDesc=Phase+3+2013-2020&TITLESORT-currentSortSettings-status-H=A&currentSortSettings=status%20DESC
http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=19914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allowancesForOperators=100060612&commitmentPeriodDesc=Phase+3+2013-2020&TITLESORT-currentSortSettings-status-H=A&currentSortSettings=status%20DESC
http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=19914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allowancesForOperators=100060612&commitmentPeriodDesc=Phase+3+2013-2020&TITLESORT-currentSortSettings-status-H=A&currentSortSettings=status%20DESC
http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=19914&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allowancesForOperators=100060612&commitmentPeriodDesc=Phase+3+2013-2020&TITLESORT-currentSortSettings-status-H=A&currentSortSettings=status%20DESC
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от енергиен одит. Освен в енергийния одит, информация в потвърждение на 

посочените обстоятелства следва да бъде представена и в т.11. „Допълнителна 

информация необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра 

за кандидатстване, поле „Информация в случай на дейности, изброени в 

приложение I към Директива 2003/87/ЕО“. 

 Примерни допустими инвестиции в случай на инсталации, включени в 

регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове може да са: 

извършване на енергийно ефективни СМР в обслужващи помещения към 

инсталацията като съблекални, санитарни възли, складови помещения, 

изложбени зали и др. под,; монтиране не енергийно-ефективно осветление; 

въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на 

енергопотреблението.  

Същевременно, в случай че в питането си под други видове дейности имате 

предвид други икономически дейности, различни от тази, попадаща в 

Приложение I към Директива 2003/87/ЕО, 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 тази друга икономическа 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, 

 

2.  19.01.2017 Здравейте! 

Необходимо ми е становище по следните въпроси: 

 

1. Предприятие, което участва в голям брой схеми за безвъзмездна помощ,  

е необходимо да пресметне оставащия лимит за държавна помощ, за който  

може да кандидатства по тази схема, преди достигането на 7 500 000 лв.  

1. В т. 9, каре Важно от Условията да кандидатстване е посочено, че 

„Безвъзмездната финансова помощ  по процедурата, заедно с договорената  за 

последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или 

ОПИК към крайния срок за подаване на проектни предложения не следва да 

надвишава 7 500 000 лв.“ Крайният срок за подаване на проектни предложения 

е 19.05.2017 г., следователно  седемте  години обхващат периода 19.05.2010 – 
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Моля за разяснение договор за безвъзмездна помощ, подписан през 2009г и  

приключен успешно и изплатен през 2013г да бъде ли включен в 7-те  

години? Коя дата ще се счита за дата на получаване на помощта - тази на  

сключване на договора или на реалното й изплащане? 

 

2. Предприятие, което е голямо поради свързаност в две от референтните  

за схемата години - 2013 и 2014, е средно през 2015 поради смяна на  

акционерите. През 2016г ситуацията е същата като през 2015, т.е  

предприятието е средно. Възможно ли е в момента да кандидатства за  

безвъзмезна помощ по схемата за големи предприятия, като се има  

предвид, че към края на 2015г ние все още сме голямо предприятие? 

 

Подател: Р. Иванова 

Ел. поща: ralitsa.ivanova@advant.bg 

 

19.05.2017 г. 

2. Според чл. 4б, ал. 2 от ЗМСП, ако в две последователни финансови години 

предприятието превиши или слезе под границите по чл. 3 от същия закон, това 

се отразява на неговия статус. В конкретния случай през 2015 г. сте били 

голямо предприятие с данни за средно, но при условие, че през 2016 година 

данните ви отново са за средно предприятие (при изследване на всички 

хипотези по чл. 4 от ЗМСП), то тогава  предприятието попада в 

горецитираната хипотеза от ЗМСП и в тази връзка няма да отговаря на 

изискването за допустима категория голямо предприятие по процедурата. 

 

3.  20.01.2017 Здравейте, 

 

Във връзка с обявена процедура № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на 

енергийната ефективност в големи предприятия“ имам следния въпрос: 

Един Холдинг има големи, дъщерни дружества в северозападен район 

(свързани помежду си). Възможно ли е самият холдинг, като юридическо 

лице да кандидатства по процедурата като се поясни, че ще инвестира в 

дъщерните си големи дружества в СЗР регион, т.е оборудванията евентуално 

ще бъдат разположени на различни места в СЗР? 

 

Подател: Биляна Михова 

Ел. поща: bmihova@mtgbg.com 

 

 

Описаната от Вас хипотеза, холдингово дружество като юридическо лице да 

кандидатства по процедурата с цел получените средства да инвестира в 

дъщерните си големи дружества, е недопустима по следните причини: 

- По процедурата се кандидатства самостоятелно от името на отделното 

юридическо лице, но не и на дружествата, които то представлява или 

притежава; 

- Инвестициите, за които се заявява подкрепа следва да се ползват само и 

единствено в стопанския обект, получател на помощта; 

- Бенефициентът се задължава да не продава, преотстъпва и/или дава под 

наем на трети лица дълготрайните материални и нематериални активи, 

придобити със средства от  административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ за период от пет години от окончателното 

плащане. При неизпълнение на това задължение безвъзмездната 

финансова помощ за съответния актив се възстановява от бенефициента 

(чл. 1.11 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 административни 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 

Приложение Л); 

- Инвестициите, за които се заявява подкрепа по настоящата процедура 

следва да са препоръчани в обследване за енергийна ефективност, което се 
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изготвя специално за нуждите на предприятието кандидат и направените в 

него препоръки са приложими само и единствено за него. 

 

Следва да имате предвид, че в случай че дъщерни дружества искат да получат 

подкрепа по настоящата процедура, същите имат самостоятелна 

правосубектност и могат да представят проектно предложение от свое име. В 

случай че се възползвате от тази възможност следва да имате предвид, че  в 

рамките на настоящата процедура проектно предложение може да подаде само 

едно предприятие от няколко свързани предприятия, осъществяващи сходна 

основна икономическа дейност. Под свързани предприятия се разбират 

предприятията по чл. 4, ал. 4-8 от Закона за малките и средните предприятия. 

Под сходна дейност следва да се разбира основна икономическа дейност, 

попадаща в същия клас (четирицифрен код) съгласно Класификация на 

икономическите дейности - КИД-2008 (Приложение У). 

 

Не на последно място бихме искали да обърнем внимание, че в случай че 

визираното от Вас холдингово дружество иска да кандидатства по настоящата 

процедура, същото следва да отговаря на всички изисквания, заложени в 

Условията за кандидатстване,  вкл. и относно кода на икономическа дейност, 

за който заявява подкрепа.  

4.  20.01.2017 Здравейте! 

 

Във връзка с подписването с КЕП на Декларацията чл. 25, ал. 2 от Закона за 

управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни 

фондове от всички лица, които са посочени в чл. 40 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените ,ще бъде ли допустимо, при положение, 

че едно от лицата е гражданин на САЩ, Декларацията да се подпише 

собственоръчно на хартия от лицето, да бъде сканирана, подписана с КЕП от 

лице, с право да представлява кандидата и качена в ИСУН, като след 

подаване на проектното предложение, оригиналът бъде входиран в 

деловодството на Министерство на икономиката?  

 

Благодаря Ви предварително! 

 

Подател: М.Ябланска 

При необходимост от подписване на документи с КЕП от лица, за които е 

невъзможно да се верифицират данните, съдържащи се в квалифицирания 

електронен подпис, издаден от доставчици на удостоверителни услуги, 

установени в други държави, различни от държави - членки на Европейския 

съюз, кандидатите трябва да следват описаната по-долу процедура, а именно: 

Декларацията по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016   

(Приложение Д) се подписва собственоръчно на хартия от лицето/лицата 

(граждани на трети държави, които не са членове на ЕС), за които няма 

възможност да бъде издаден КЕП от доставчици, посочени в Регистъра на 

доставчиците на удостоверителни услуги  

(http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:310:1125002958825498::NO), поддържан 

от Комисията за регулиране на съобщенията.  

Собственоръчно подписаната на хартия Декларация следва да бъде сканирана, 

подписана с квалифициран електронен подпис с титуляр юридическото лице-

http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:310:1125002958825498::NO
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Ел. поща: myablanska@gmail.com 

 

кандидат и прикачена в ИСУН 2020. Оригиналният екземпляр на 

Декларацията следва да бъде изпратен в запечатан плик, по пощата, куриерска 

служба или внесен на ръка, и входиран в Деловодството на Министерство на 

икономиката не по-късно от 5 работни дни от датата на подаване на 

проектното предложение на посочения по-долу адрес: 

 

Гр. София 1000, 

Ул. „Славянска” № 8 

Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” 

Министерство на икономиката 

Пликът, в който са поставен документът, следва да съдържа следната 

информация: 

1. Пълно наименование и адрес на кандидата; 

2. Референтен номер и наименование на проектното предложение; 

3. Текстът: "ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ! НА ВНИМАНИЕТО на Оценителната 

комисия по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната 

ефективност в големи предприятия“ 

Следва да имате предвид, че Декларацията по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 

от ПМС 162/2016   (Приложение Д) се попълва и подписва с КЕП от всички 

лица поотделно, посочени в т. 11.2, 1) в Условията за кандидатстване с 

изключение на случаите, когато  за лицата, които трябва да подпишат 

посочената декларация няма възможност да бъде издаден КЕП от доставчици, 

посочени в Регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги и за които 

се следва гореописаната процедура.   

5.  20.01.2017 Здравейте, 

 

Във връзка с отворената за кандидатстване Процедура на подбор на проекти 

BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи 

предприятия“, цитирам: 

 

В случай на режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на 

енергийна ефективност“ „Когато в рамките на придобивания актив не е 

налице физически разграничима единица/елемент/компонент/съставна част, 

 

Съгласно т.13.2. от Условията за кандидатстване за недопустими по 

процедурата се считат дейности, свързани със „…закупуване на дълготрайни 

активи втора употреба и на дълготрайни активи, които не са заведени за първи 

път от получателя на помощта (закупени от първи доставчик или 

производител);….“. С оглед на изискването  по чл. 38, пар. 3, буква б) на 

Регламент (ЕС) 651/2014 за сравняване с подобна (идентична) инвестиция, би 

следвало идентичната инвестиция да може да бъде придобита при същите 

условия като планираната за закупуване в рамките на проекта такава. 
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която да е пряко свързана с повишаване на енергийната ефективност, то 

разходите за енергийна ефективност ще се считат за неразграничими“ 

 

 „Посоченото се удостоверява чрез представяне на две оферти към проектното 

предложение – една на инвестицията, която кандидатът ще може да придобие 

с помощта и с която ще могат да бъдат постигнати енергийните спестявания, 

препоръчани в обследването и втора оферта, на идентична инвестиция, но с 

по-ниски показатели за енергийна ефективност, която кандидатът би 

осъществил без помощта.“ 

 

И въпросът ни е: 

 

Възможно ли е идентичната инвестиция, с по-ниски показатели за енергийна 

ефективност, която бихме осъществили без помощта да бъде втора употреба 

или без помощта да не предприемаме никакви стъпки към нова инвестиция. 

Това би ли означавали, че приравняваме с 0.00 (нула) лв. ? 

 

Предварително благодаря. 

 

Подател: Мария Иванова 

Ел. поща: mariqaniq_ivanova@abv.bg 

Допълнително с оглед на това, че при посочения режим е допустима само 

разликата между разходите за двете инвестиции, а инвестиция, която е втора 

употреба при равни други условия има по-ниска пазарна стойност от 

инвестиция, придобита за първи път, допускането и на двата вида оферти за 

идентична инвестиции (нови и втора употреба) би поставило кандидатите при 

различни условия. 

Съгласно изискванията на чл. 38, пар. 3, буква б) на Регламент (ЕС) 651/2014,  

когато разходите за инвестиции в енергийна ефективност не могат да бъдат 

разграничени в общите инвестиционни разходи като отделна инвестиция, 

разходите за инвестиции в енергийна ефективност се установяват чрез 

сравнение с подобна инвестиция с по-малка енергийна ефективност, която 

е щяло да бъде осъществена без помощта.  

Под подобна (идентична) инвестиция се има предвид технически сравнима 

инвестиция, но с по-ниски показатели за енергийна ефективност (т.е. 

инвестиция с еднакъв производствен капацитет и технически характеристики с 

изключение на онези, които са пряко свързани с постигането на по-високо 

равнище на енергийна ефективност).  

Съгласно Условията за кандидатстване, за да удостовери обстоятелството, че 

би реализирал идентичната инвестиция, в случай че не получи помощ по 

настоящата процедура, кандидатът следва да приложи към проектното 

предложение документ, по своя преценка, в потвърждение на това. 

Примерни документи в тази посока може да са бизнес план, решение на 

управителното тяло на кандидата, опростен анализ разходи-ползи или други 

подобни, от които да става ясно, че кандидатът има намерение да инвестира в 

конкретната инвестиция с по-ниски показатели на енергийна ефективност. 

В случай че без помощта кандидатът няма да предприеме никакви стъпки (т.е. 

няма да придобие идентичната инвестиция), посоченото няма да се счита като 

удовлетворяващо изискванията за придобиване на инвестиции съгласно 

изискванията на чл. 38, пар. 3, буква б) на Регламент (ЕС) 651/2014 и 

разходите за тази инвестиция, няма да се считат за допустими.   

Допълнително съгласно посоченото в Условията за кандидатстване (т.14.1.) в 

случаите, когато кандидатът е заявил инвестиции по елемент А единствено 

съгласно чл. 38, пар. 3, буква б) на Регламент (ЕС) 651/2014 и след 

допълнително изискване не е представил документа в потвърждение на 

обстоятелството, че би реализирал идентичната инвестиция, проектното 
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предложение се отхвърля. 

6.  20.01.2017 Здравейте, 

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване BG16RFOP002-3.002 

„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, моля да 

отговорите на следния въпрос: 

 

 В случай, че отговаря на всички останали изисквания за допустимост, 

допустим кандидат ли е Юридическо лице, което: 

 

1.      Е регистрирано през 2015 г. и 

2.   Е купувач по сделка за придобиване на търговско предприятие като 

съвкупност от права, задължения и фактически отношения, включително 

вземания, дълготрайни и краткотрайни материални активи. Купувачът е 

правоприемник на търговското предприятие, което придобива изцяло, но 

дружеството, от което го придобива продължава да съществува в правния мир 

и да е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. 

Придобитото предприятие има завършени 3 (три) финансови години.  

 

 Благодаря Ви предварително за съдействието! 

 

Подател: Мария Денкова 

Ел. поща: m.denkova@projecthouse.bg 

 

При оценка на допустимостта на търговско дружество, което е придобило чрез 

сделка предприятие, Оценителната комисия ще вземе предвид и данните на 

придобитото дружество при условие, че е прехвърлено цялото предприятие 

при условията на универсално правоприемство и е налице прекратяване 

правосубектността на придобитото предприятие без ликвидация. В случай че 

кандидатът отговаря на всички останали изисквания за допустимост съгласно 

Условията за кандидатстване,  правоприемникът на прекратеното дружество 

се счита за допустим кандидат при условие, че актът за придобиване и актът 

на заличаване на придобитото дружество са публично оповестени в 

Търговския регистър. 

 


