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Здравейте,
Допустими ли са по настоящата процедура фирми, които изработват пътни
знаци?
Подател: Яна Радилова
Ел. поща: qnaradilova@gmail.com

Съгласно Условията за кандидатстване (т. 11.2 „Критерии за недопустимост на
кандидатите“) по елемент A потенциалните кандидати не могат да получат
безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими
на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и по-конкретно, ако, в случай на
„регионална инвестиционна помощ“, дейността за която кандидатстват
се отнася до сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура.
В Приложение Х („Съкращения и основни дефиниции“) е дадено определение
както за транспортен сектор, така и за транспортна инфраструктура. За да
прецени дали попада в посоченото ограничение кандидатът следва да
определи дали дейността, за която кандидатства е в някой от секторите,
посочени в определението за сектор транспорт или има отношение към
инфраструктурата, която е необходима и се използва за предоставяне на
транспортните дейности, изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) №
651/2014.
Инвестиция, свързана с производството на тези знаци би следвало да се
считала за допустима по режим „регионална инвестиционна помощ“, при
условие че кандидатът не осъществява и последващите дейности, свързани с
поставянето/инсталирането/монтажа на самите пътни знаци по пътната
инфраструктура.

72.

01.03.2017

Здравейте,
във връзка с отворената за кандидатстване процедура BG16RFOP002-3.002 Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия, бихме
искали да поставим следните въпроси:
Предприятие-кандидат по процедурата извършва икономическата си дейност
под КИД 2008 – 28.22 „Производство на подемно-транспортни машини“, но
производството му е разделено на няколко производствени площадки,
намиращи се в различни населени места. В рамките на отделните
производствени площадки се произвеждат различни видове подемно-

1.

Както коректно посочвате във въпроса си е Условията за кандидатстване е
заложено изискване да не може да бъде заявена подкрепа за повече от
един код на икономическа дейност. Такова ограничение има и в образеца
на доклад от енергиен одит. На база посоченото, ако в цитираните от Вас
обекти осъществявате различни икономически дейности съгласно КИД2008, независимо от това дали същите са свързани с производството на
подемно-транспортни машини или не, може да заявите подкрепа само за
тези от тях, които извършват икономическа дейност в рамките на един и
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транспортни машини, елементи и части за тях, а на една от площадките се
изработва и инструменталната екипировка използвана за тяхното
производство.
В тази връзка и по повод на поставеното в Условията за кандидатстване по
процедурата изискване - кандидатите да не може да заявяват подкрепа за
промишлени системи, които извършват икономическа дейност в различни
кодове по КИД 2008:
1. Ще се счита ли за допустимо в конкретния случай, заявяването на подкрепа
за дейности по Елемент А, свързани със закупуването на ДМА за всички
отделни производствени площадки на предприятието-кандидат предвид
факта, че производствените операции осъществявани в рамките на всяка от
тях са свързани с производството на подемно-транспортни машини?
2. Подкрепата за дейности свързани с процеса за изработването на
инструментална екипировка, необходима за производството на подемнотранспортните машини приема ли се, че представлява промишлена система с
различен КИД 2008, спрямо основната икономическа дейност на
горепосоченото предприятие-кандидат?
Предварително благодаря за отговорите!
Подател: Юлия Петрова
Ел. поща: smart_projects@abv.bg
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същ четирицифрен код по КИД 2008.
2.

Съгласно Приложение А „Примерни указания за попълване на електронен
формуляр“, в т.2. „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване в
поле „Код на проекта по КИД“ кандидатът следва да попълни кода на
дейността, за която кандидатства по Класификация на икономическите
дейности (КИД - 2008) като този код може да бъде само един.
Ако в отделните обекти кандидатът осъществява различни операции, но
всичките са в рамките на един и същ четирицифрен код по КИД 2008, то
кандидатът може да заяви подкрепа за всички обекти. Дали дадена
дейност попада в рамките на основната икономическа дейност на
кандидата или не следва да бъде преценено от страна на кандидата на база
спецификата и начина на организиране на дейността му и според начина
на отчитането ѝ към НСИ. Ако посочената от Вас дейност фигурира като
допълнителна икономическа дейност в рамките на Удостоворението,
което НСИ издава относно кода на основната икономическа дейност, то
същата очевидно не представлява част от тази основна дейност.
Допълнително бихме искали да Ви обърнем внимание, че източник на
информация за съответствие с изискването за икономическа дейност на
кандидата е Удостоверението от НСИ (въз основа на данни за 2015 г.) с
включена информация и за допълнителните дейности (ако има такива),
които кандидатът извършва, както и информацията представена в
енергийния одит (т. 2. Основна информация за предприятието) и във
Формуляра за кандидатстване (т. 1 „Кратко описание на проектното
предложение“, т. 2 „Данни за кандидата“ „Код на проекта по КИД 2008“,
т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“).

Във връзка с процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002
„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, моля да
отговорите на следните въпроси:
Въпрос 1:
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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 приемащо дружество при процедура по вливане (по смисъла на чл. 262 от
ТЗ) на друго дружество (част от същата икономическа група), което има 3
(три) приключени финансови години. Дружеството, което се влива е
прекратено без ликвидация към датата на кандидатстване по процедурата.
Въпрос 2:
Допустима дейност ли е закупуването на машини по режим регионална
инвестиционна помощ, препоръчани в обследването за енергийна
ефективност, на следното дружество-кандидат в Процедурата:
Кандидатът по Процедурата е дружество - клас А инвеститор по Закона за
насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Одобреният по ЗНИ инвестиционен
проект на дружеството включва земя, сгради, машини, наемане на персонал,
обучения, като регионална помощ се предоставя единствено за инвестиции
под формата на финансово подпомагане за частично възстановяване на
направените задължителни осигурителни и здравни вноски по смисъла на чл.
22д от ЗНИ. Размерът на предоставената регионална помощ за инвестиции по
чл. 22д ЗНИ е изчислен на базата на прогнозните разходи за трудови
възнаграждения на лицата, назначени на работните места, пряко създадени с
изпълнението на Единния инвестиционния проект. Към момента на
кандидатстването машини не са закупувани. Машините ще бъдат закупени
след подаване на проектното предложение по Процедурата при проведени
тръжни процедури в съответствие с приложимите правила.
Въпрос 3:
Предприятие в момента извършва производствена дейност на площадка „А“ и
разполага с данни за потребление на енергия за предходен 3-годишен период.
Предприятието планира да заяви инвестиции за изпълнение на мерки за
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1. При оценка на допустимостта на дружество, което е придобило чрез сделка
друго дружество, 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.
2. Придобиването на машини по регионална инвестиционна помощ е
допустимо при съблюдаване на всички останали изисквания и ограничения по
процедурата. С оглед на това, че УО на ОПИК не познава спецификата на
конкретния проект, не би могъл да се ангажира с конкретно становище.
Независимо от това Ви обръщаме внимание на следното:
Съгласно едно от изискванията, заложени в Условията за кандидатстване „В
случай на регионална инвестиционна помощ: Безвъзмездната финансова
помощ, за която се кандидатства по Елемент A, 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 регион (NUTS2) ;
б) левовата равностойност на 37 500 000 евро, в случай че проектът ще бъде
изпълняван извън Югозападен регион (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

3

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ“

№

Дата на
получаван
е

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

Разяснения от УО

енергийна ефективност по Елемент А, режим “регионална инвестиционна
помощ” с предмет осъществяване на първоначални инвестиции в материални
активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански
обект.

по проекта.

Енергийното обследване се извършва спрямо съществуващото в момента
производствено оборудване на площадка „А“ и препоръчва мерки за
енергийна ефективност, които включват закупуване на ново производствено
оборудване. Новото оборудване ще бъде инсталирано на новоизградена
площадка „Б“, като едновременно с това на новата площадка ще бъде
инсталирано (прехвърлено) и цялото налично до момента производствено
оборудване от площадка „А“.
Във връзка с приложимите правила и указания за извършване на енергийно
обследване, съгласно които местоположението на промишлената система не е
от значение за целите на оценката на базовото и коригирано енергийно
потребление, стига да са запазени първоначалните условия за оценка (в
случая цялото съществуващо производствено оборудване се премества на
новата площадка),
моля да потвърдите, че описаната инвестиция е
допустима.
Подател:Наталия Божилова
Ел. поща: nbozhilova@kpmg.com

Б) Коригираният размер на помощта, изчислен съгласно указанията на чл. 2,
пар. 20 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, в случай че
стойността на допустимите разходи на инвестиционен проект или на единен
инвестиционен проект по чл. 14, пар. 13 от регламента, е над левовата
равностойност на 50 000 000 евро.
Единен инвестиционен проект е всяка първоначална инвестиция, започната
от един и същ бенефициент (на равнище група) в срок от три години,
считано от датата на започване на работите по друга подпомогната
инвестиция в същия регион от ниво 3 по Общата класификация на
териториалните единици за статистически цели .“
На база посоченото и за да прецени дали отговаря на посочените ограничения,
кандидатът следва да попълни Приложение Е и Е1, съблюдавайки указанията,
включени в тях.
Бихме искали да обърнем внимание, че съгласно определението за
първоначална инвестиция, дадено в Приложение Х и Регламент на Комисията
(ЕС) № 651/2014 „първоначална инвестиция означава:
а) инвестиция в материални и нематериални активи, свързани със създаването
на нов стопански обект, разширяването на капацитета на съществуващ
стопански обект, диверсификацията на продукцията на стопански обект с
продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект, или
основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански
обект; или
б) придобиване на активи, принадлежащи на стопански обект, който е закрит
или е щял да бъде закрит, ако не е бил закупен, и е закупен от инвеститор,
който не е свързан с продавача, и изключва простото изкупуване на акциите
или дяловете на дадено предприятие.“
С оглед на това, че описаната от кандидата държавна помощ не попада в
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посоченото определение, то размерът на тази държавна помощ не следва да се
взима предвид при определяне за съответствието с изискванията от буква Б)
по-горе.
Допълнително бихме искали да обърнем внимание, че за да са допустими по
настоящата процедура проектите трябва да се основават на мерки,
препоръчани в енергиен одит по образец („обследване за енергийна
ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти
(съгласно Приложение Б към Условията за кандидатстване).
Обследването за енергийна ефективност следва 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. В случай, че кандидатът не е осъществявал
до момента дейност в обекта, за който иска да заяви подкрепа по процедурата
или ако по отношение на тази дейност не е налице информация за
енергийното потребление за предходен тригодишен период в рамките на
този обект, то кандидатът не може да заяви безвъзмездна помощ по
процедурата.
3) Както е посочено и в отговора по т. 2 по-горе по настоящата процедура
може да се заявяват за подкрепа само инвестиции, които са препоръчани в
обследването за енергийна ефективност като в обследването може да се
включват само обекти, за които е налице информация за енергийното
потребление за предходен тригодишен период. Съгласно изискванията,
посочени в образеца на доклад от енергиен одит (Приложение Б) в одита
задължително се представят данни за потреблението на обекта, в който се
осъществява икономическата дейност, за която са препоръчани мерките
за период от три календарни години като не се допуска да има нулево
потребление на енергия за някоя от трите календарни години.
На база посоченото, ако кандидат има изготвено обследване за енергийно
ефективност, в рамките на което са препоръчани мерки за обект А (който
отговаря на изискването за наличие на информация за енергийното
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потребление за предходен тригодишен период), но кандидатът възнамерява да
осъществява тези мерки в обект Б (за който не е налице информация за
енергийното потребление за предходен тригодишен период), то посоченото
представлява заобикаляне на изискванията на процедурата, свързани с това да
не се препоръчват мерки за обекти, по отношение на които не е спазено
изискването за наличие на информация за енергийното потребление за
предходен тригодишен период.
Допълнително бихме искали да обърнем внимание, че по настоящата
процедура, 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.
С оглед на това, че кандидатът заявява, че възнамерява да инсталира новото
оборудване в новоизградена площадка „Б, не става ясно как по отношение на
тази площадка кандидатът ще може да обоснове и осигури наличието на някоя
от двете първоначални инвестиции, при условие, че същата не е
функционирала до момента.
Не на последно място съгласно Условията за кандидатстване инвестицията
следва да се поддържа в региона получател най-малко пет години след
изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване 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
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проследяване на изпълнението на индикаторите по т. 7.2.
74.

02.03.2017
Здравейте,
имам следните въпроси по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на
енергийната ефективност в големи предприятия“
Въпрос №1: Промишлена система / строителна фирма / кандидат по програма
BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи
предприятия“ предвижда изграждане на система за мониторинг и контрол на
енергопотреблението (СМЕ). Използваните енергоносители в предприятието
са електроенергия ( в производствената база ) и горива ( дизелово гориво и
пропан – бутан ), използващи се от строително – транспортна техника на
строителните площадки. Съгласно условията за кандидатстване, за да бъде
допустима мярката следва да обхване минимум 60 % от енергопотреблението
на предприятието / обекта. При условие, че бъде предвидена СМЕ само на
консуматорите на електроенергия или на дизелово гориво, това не покрива
минималните изискванията и следва да бъде предвидена втора СМЕ и на
строително – транспортната техника, т.е. да бъдат внедрени две отделни,
напълно независими една от друга СМЕ. Едната система ще следи и
контролира потреблението на електроенергия, а другата на дизелово гориво.
Което означава, че ще трябва да се заявят два актива по процедурата.
Допустимо ли е в промишлената система да бъдат предвидени две отделни
СМК – за електроенергия и дизелово гориво, които заедно ще обхващат
минимум 60 % от енергопотреблението на предприятието/обекта?
Въпрос №2: Аналогично на Въпрос №1, Промишлена система / строителна
фирма /кандидат по програма BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на
енергийната ефективност в големи предприятия“ има изградени две системи
за мониторинг и контрол на енергопотреблението (СМЕ) - едната е за ел.
енергията, консумирана в производствената база, а другата следи разхода на
дизелово гориво на строителната техника. Двете системи обхващат над 60%
от енергопотреблението на предприятието. Съгласно критериите за оценка е
необходимо да се посочи дали "кандидатът има вече изградена
автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението".

1.Съгласно информацията, посочена в образеца на доклад от обследване за
енергийна ефективност (Приложение Б) предприятие, обект на настоящия
одит, е съвкупност от технологии, спомагателни стопанства, съоръжения и
сгради, потребяващи енергия за осъществяване на икономическата си
дейност. Предприятието може да развива дейността си в рамките на един
или повече териториално обособени обекти, всеки от които следва да има
обща схема на енергозахранване и енергопотребление.
Ако посочените от Вас енергоносители се отчитат към конкретен обект и са
част от обща схема на енергозахранване и енергопотребление, то би следвало
спрямо този обект да бъде препоръчана една обща система за мониторинг и
контрол на енергопотреблението.
Бихме искали да обърнем внимание, че броят на хардуерните устройства и
софтуерните продукти не определят броя на системите за мониторинг и
контрол на енергопотреблението (СМК). Независимо дали компонентите на
СМК се отнасят за съоръжения в производствената база или за строителнотранспортна техника (съгласно дадени от Вас пример), те, взети заедно,
представляват една обща система. Тя следва да осигури възможност за
систематичен анализ и контрол на енергопотреблението. В описания от Вас
пример разделението на две системи е условно.
2. Ако посочените системи се отнасят до два отделни обекта т.е. териториално
обособени са и е налице отделна схема на
енергозахранване и
енергопотребление за всеки от тях, то изискването няма да е спазено, ако
всяка поотделно обхваща под 60 % от енергопотреблението на обекта, за който
се отнася. В случай, че са два отделни обекта и всяка АСМК обхваща над 60 %
от енергопотреблението на обекта, за който се отнася или ако се отнасят за
един и същи обект и взети заедно обхващат над 60% от енергопотреблението,
то критерият по I, т. 3 от Критериите за техническа и финансова оценка ще се
счита за изпълнен. За целта, както в енергийния одит, така и във Формуляра за
кандидатстване следва да е ясно и точно описано как с двете системи се
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Понеже системите за мониторинг са две ще му се признаят ли точките за
съществуваща/ вече изградена СМЕ ?

осигурява спазване на
енергопотреблението.

Въпрос №3: Предприятие произвежда продукт Х с метални капаци и кожуси,
като за целта се използват различни технологични машини. Бенефициентът
желае да закупи нова производствена линия за производство на същият
продукт Х, но с пластмасови капаци и кожуси. С пускането в експлоатация на
новата линия ще се преустанови работата на използваните до момента
технологични машини, с които се обработват описаните метални детайли,
както и ще се намали натоварването на други металообработващи машини.
Въпросите са следните:
3.1.Пластмасовите детайли (капаци и кожуси) за нов продукт ли се считат или
не ?
3.2.Предвидената нова поточната линия, като какво оборудване следва да се
разглежда като ново или като замяна на съществуващо ?

3.1.УО на ОПИК не разполага с цялата необходима информация, за да прецени
категорично доколко в посочения от Вас случай се касае за производство на
нов продукт или не.

Благодаря предварително !
Подател: Иван Чанков
Ел. поща: ivan.chankov@gmail.com

изискването

за

обхванато

над

60%

от

Това, което трябва да изследва кандидатът е дали в резултат на промяната той
ще започне да осъществява дейност в нов код на икономическа дейност, която
не е осъществявал до момента, защото посоченото е недопустимо съгласно
Условията за кандидатстване. Допустими са само кандидати с кодове от
сектори, изрично посочени като допустими в т. 11.1. от Условията за
кандидатстване, които фигурират в Удостоверението за код на основната
икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт (въз
основа на данни за 2015 г.) като основна или допълнителна икономическа
дейност.
Допълнително в случай, че същият реши да заявява инвестиции при условията
на режим „регионална инвестиционна помощ“, то 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 тази връзка дори в резултат на новата инвестиция кандидатът да остане в
рамките на същия код на икономическа дейност, същият трябва да изследва и
обоснове във Формуляра за кандидатстване/представи информация в
енергийния одит, от която да е видно доколко тя не е свързана с
производството на продукт, който има фундаментално нови характеристики,
необхващащи незначително осъвременяване на продуктите, защото
посоченото би представлявало диверсификация на продукцията на стопански
обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския
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обект (по чл. 2, пар. 49, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014, което е
недопустимо по настоящата процедура). Диверсификация на продукцията се
отличава както от добавянето на нови характеристики или подобряване на
съществуващите продукти и услуги, така и от разнообразяването на
асортимента, който обхваща напр. клас, разряд, серия, поредица, видове и
разновидности (напр. различни разцветки, размери) на произвежданите
продукти.
3.2. При положение, че в резултат на инвестицията ще се преустанови работата
на част от използваните до момента технологични машини (съгласно
посоченото в запитването Ви), то същото следва да се разглежда като замяна
на производствени мощности с нови такива, които са по-енергийно-ефективни.
75.

02.03.2017

Здравейте,
В образеца на Приложение Б, таблица 3.1, следва да се запишат продуктите на
кандидата, произвеждани през 2016 г. Същевременно исканото удостоверение
за КИД следва да бъде за дейностите през 2015 г. Така е възможна е следната
примерна ситуация:
През 2015 г. кандидатът да не е произвеждал бетон, съответно в
удостоверението за КИД да липсва такъв код, но през 2016 г. да е
произвеждал бетон и това да е отразено в таблица 3.1.
Моля да отговорите при кандидатстване по режим „регионална помощ”,
хипотеза „разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект”, коя
година ще се взима при преценка дали продуктът, за който се кандидатства, е
нов за кандидата.
Подател: Иво Иванов
Ел. поща: sheriffa98@mail.ru

76.

02.03.2017

Здравейте,
1.Допустимо ли е по процедурата освен самите специализирани превозни

В случай, че кандидатът попада в описаната от Вас ситуация същият няма да
се счита за допустим, защото няма да отговаря на изискването обследването за
енергийна ефективност 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 (2014-2016). Ако през 2015 г. кандидатът не е
осъществявал икономическата дейност, за която иска да заяви подкрепа, то за
нея същият няма да може да представи информация за енергопотреблението в
таблица 4.1.1. от енергийния одит, което да потвърди чрез справка по видове
енергия, интегрирана в т. 10 от одита.
Следва да имате предвид, че преценката дали в хипотезата на „регионална
инвестиционна помощ” кандидатът е заявил инвестиции, свързани с
„разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект”, а не с
„диверсификация на съществуващ стопански обект“ се прави въз основа на
енергийния одит в неговата цялост, както и на база информацията,
представена от страна на кандидата във Формуляра за кандидатстване.
1. Съгласно Закона за движение по пътищата ремаркета, проектирани и
конструирани за превоз на товари или пътници, както и за настаняване на
пътници попадат в друга тип категория превозни средства, а именно категория

9

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ“

№

Дата на
получаван
е

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

Разяснения от УО

средства да се закупуват и ремаркета, ако имат пряк принос, обоснован в
енергийния одит , за намаляване енергийното потребление на фирмата.

О. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата са допустими само
специализирани транспортни средства, предназначени за превоз на товари с
технически допустима максимална маса над 3,5 t (категория N2 или N3
съгласно Закона за движение по пътищата). С оглед на това, че ремаркетата не
попадат в тази категория, същите ще се считат за недопустими за финансиране
по настоящата процедура.

Става въпрос за специализирани ремаркета с вграден механизъм, даващ
възможност да се превозва в рамките на нормативно установените правила за
товарни превози 2 пъти по-голям обем товар. Така се спестява един цял курс
на превозното средство, което ще доведе до значителни спестявания на
гориво.
2.Допустимо ли е превозните средства да бъдат закупени в режим на
регионална помощ?Предприятието ни само произвежда в една фабрика
основната суровина за работа, която се транспортира за последващата
обработка към 2 други бази в други населени места за производство на
крайни продукти. Превозните средства са съществено звено от
производствения процес , тъй като са предназначени изцяло за вътрешен
транспорт м/у звената на предприятието на различни работни площадки с цел
транспортиране на суровина и материал между различните производствени
процеси, разположени в бази в различни населени места, а производството и
производителността като цяло зависи от регулярността и ефективността на
транспорта м/у различните ни звена.
Благодаря предварително!
Подател: С. Димитрова
Ел. поща: dimitrova.std@gmail.com

2. Съгласно Условията за кандидатстване (т. 11.2 „Критерии за недопустимост
на кандидатите“) по елемент A потенциалните кандидати не могат да получат
безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими
на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и по-конкретно, ако в случай на
„регионална инвестиционна помощ“, дейността за която кандидатстват се
отнася до сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура.
В Приложение Х („Съкращения и основни дефиниции“) е дадено определение
както за транспортен сектор, така и за транспортна инфраструктура.
В случай че инвестицията, която кандидатът е заявил, че иска да придобие по
елемент А се отнася до сектор транспорт или до инфраструктурата, която е
необходима и се използва за предоставяне на транспортните дейности,
изброени в чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) № 651/2014, същата не би следвало
да се счита за допустима по режим „регионална инвестиционна помощ“.
Бихме искали да обърнем внимание, че по настоящата процедура е допустимо
да бъдат придобити два вида мобилни съоръжения:
-

специализирани транспортни средства, предназначени за превоз на товари
с технически допустима максимална маса над 3,5 t (категория N2 или N3
съгласно Закона за движение по пътищата), които следва да могат да се
придвижват по пътната инфраструктура и

-

мобилни машини и съоръжения, които се придвижват само на територията
на предприятието или се използват за вътрешно-технологичен транспорт,
без да могат да се придвижват по пътната инфраструктура.

10

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ“

№

Дата на
получаван
е

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

Разяснения от УО

Мобилните машини и съоръжения, които се придвижват само на територията
на предприятието или се използват за вътрешно-технологичен транспорт (в
случаите, когато спецификата на дейността на кандидата предвижда обичайно
да осъществяват своята дейност извън територията на предприятието си, в
рамите на обектите на своите възложители) не представляват транспортни
средства по смисъла на настоящата процедура и в тази връзка не трябва да
отговарят на изискването да са категория N2 или N3 съгласно Закона за
движение по пътищата.
В случаите, когато даден актив не представлява транспортно средство по
смисъла на настоящата процедура, а мобилна машина или съоръжение, което
се придвижва само на територията на предприятието или се използва за
вътрешно-технологичен транспорт, кандидатът следва да представи нужните
аргументи в тази посока.
В посочения от Вас случай транспортното средство ще се придвижва по
пътната инфраструктура, но с оглед на това, че ще бъде ползвано за целите на
производствената дейност на предприятието, а не за осъществяването на
транспортни дейности за чужда сметка или срещу възнаграждение, същият би
следвало да се счита за допустим по режим „регионална инвестиционна
помощ“ при спазване на всички останали изисквания и ограничения по
процедурата. Подробно описание за целите, за които ще бъде ползвано това
транспортно средство следва да бъде представено в енергийния одит и във
Формуляра за кандидатстване.
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