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Дата на разясненията от УО: 31.03.2017 г.
96.

19.03.2017

Уважаеми Дами и Господа,
В Приложение А от пакета документи, където са дадени указанията за
попълване на електронния формуляр за кандидатстване, на страница 9 е
посочено, че в поле "Код на проекта по КИД 2008" следва да попълните кода
на дейността, за която кандидатствате съгласно Класификация на
икономическите дейности (КИД - 2008). В случай че кодът на дейността, за
която се кандидатства е различен от основната икономическа дейност на
кандидата, то същият следва да фигурира в кодовете, посочени като
допълнителни в Удостоверението за код на основната икономическа дейност,
с включена информация и за допълнителните дейности (ако има такива),
които кандидатът извършва."
Във връзка с горния текст, моля за Вашите разяснения относно следното:
- в случай, че кандидата желае проекта да се изпълни в дейност, която е
различна от основната му икономическа дейност, следва ли същата (заявена
като КИД на проекта) задължително да фигурира като допълнителна дейност
в Удостоверението за КИД от НСИ?
- допустимо ли е кандидат да заяви подкрепа за дейност в Код на проекта,
която същия изпълнява и е част от технологичният му процес, но не е вписана
в издаденото Удостоверение от НСИ?
Подател: К. Костадинов
Ел. поща: kostadinov30@abv.bg

1.
Следва да имате предвид, че по настоящата процедура може да се
заявява подкрепа само за икономическа дейност, която фигурира като
основна или допълнителна в Удостоверение от Националния статистически
институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на
кандидата (въз основа на данни за 2015 г.) с включена информация и за
допълнителните дейности (ако има такива), които кандидатът извършва. В
случай че кандидат желае да заяви за подкрепа икономическа дейност,
различна от основната си икономическа дейност, то същата следва да
фигурира като допълнителна икономическа дейност в горепосоченото
Удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа дейност на
кандидата (въз основа на данни за 2015 г.). За посочената дейност следва да
е налице информация за енергийното потребление за предходен тригодишен
период.
2.
Както коректно сте посочили във въпроса си в Примерните указания
за попълване на електронния формуляр за кандидатстване изрично е казано,
че в поле „код на проекта по КИД 2008“ следва да попълните кода на
дейността, за която кандидатствате съгласно Класификация на
икономическите дейности (КИД - 2008), а не дейност, представляваща част
от технологичен процес на друга икономическа дейност, която кандидатът
извършва. Посоченото се потвърждава и от изискването кодът на проекта по
КИД-2008 да фигурира като основна или допълнителна икономическа
дейност в Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ)
относно кода на основната икономическа дейност на кандидата (въз основа
на данни за 2015 г.) с включена информация и за допълнителните дейности
(ако има такива), които кандидатът извършва.
Бихме искали да Ви обърнем внимание, че източник на информация за
съответствие с изискването за икономическа дейност на кандидата освен
Удостоверението от НСИ (въз основа на данни за 2015 г.) с включена
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информация и за допълнителните дейности (ако има такива), които
кандидатът извършва, ще се ползва 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“).
97.

20.03.2017

Здравейте,
ВиК ЕООД Пловдив планира да кандидатства по процедура BG16RFOP0023.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ с
проект за оптимизиране на водоснабдяването в една от водоснабдителните
системи, които управлява, чрез въвеждане на автономна автоматизирана
система за управление на помпените станции и въвеждане на възобновяеми
източници на енергия – фотоволтаични инсталации.
Съгласно насоките по обявената схема, определяме дружеството като
допустимо. След реформата във ВиК сектора от 2016г. дружеството е само
оператор, не разполага с активи, които са част от водоснабдяването или
пречистването на води. За да можем да придобием активи по проекта, които
да заведем като корпоративни активи на дружеството сме се спрели на такива,
които оптимизират управлението в процеса на водоснабдяване и са придатък
към съществуващата водоснабдителна система.
Съгласно Закона за водите „водоснабдителна система” е съвкупност от
съоръжения за добиване на природни води, пречистването и/или
обеззаразяването
им
до
необходимото
качество,
съхраняването,
транспортирането, разпределението и доставянето им до имотите на
потребителите”. Основната услуга, която предоставя предприятието е
„доставка на питейна и битова вода”.
В конкретното дружество процесът се състои в добив на вода за питейни и
битови нужди от тръбни кладенци с помощта на потопяеми електрически
помпи, пренос и разпределението ѝ във водопроводната мрежа на града до
потребителите и клиентите на ВиК оператора. Обект на проекта
подобряването на енергийната ефективност на цялостната Водоснабдителна
система, обхващаща водоподаването на град Пловдив. Основни елементи на
конкретната водоснабдителна система са помпените станции, в които се

1. В Условията за кандидатстване подробно е описано на какви изисквания
трябва да отговарят заявените за подкрепа инвестиции, за да се считат за
допустими по всеки един от приложимите режими на държавна/минимална
помощ. Отговорност на кандидата е да прецени и обоснове в проектното си
предложение съответствието на инвестициите, за които е заявил подкрепа, с
изискванията и ограниченията на избрания от него приложим режим на
държавна/минимална помощ.
Следва да имате предвид, че за да бъдат признати като допустими дейностите,
планирани да бъдат изпълнени в рамките на режим „регионална
инвестиционна помощ”, следва същите да представляват първоначална
инвестиция в материални и нематериални активи, свързани с:
− разширяване на капацитета 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
условие, че базисният производствен процес не се променя из основи
или
− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ
стопански обект.
За да е допустим даден дълготраен актив, заявен в рамките на режим
регионална инвестиционна помощ следва същият самостоятелно да води до
един от двата вида първоначална инвестиция.
В тази връзка, за да са допустими посочените от Вас инвестиции в ДМА и
ДНА за изграждане на интегрираната електронна система за управление на
водоснабдяване следва в т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване да сте
представили подробна и аргументирана информация как тази интегрирана
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осъществява добива на вода по помпажен способ. Общата инсталирана
електрическа мощност е над 3800 kW, предимно като помпени агрегати.
В момента помпените станции работят денонощно в непрекъснат режим, като
в продължителността на денонощието се променя броя на съвместно
работещите помпи в зависимост от потреблението на вода. Тази зависимост
(от потреблението) се контролира чрез следене на налягането в няколко
характерни точки на територията на водоснабдителната система. Следенето
на налягането е характерен белег на потреблението и повишаване на
налягането в системата показва намаляване на потреблението и обратно.
Рязко падане на налягането в определен участък показва наличие на авария в
тръбната мрежа. Следенето на налягането (потреблението) се осъществява
ръчно от диспечер, който в зависимост от налягането в мрежата се обажда по
телефон в една от четирите помпени станции и дежурните оператори в тях
включват или изключват съответните помпени агрегати от таблата за
управление на помпените агрегати. Управлението е ръчно, с кнопка „вкл./
изкл.”
Липсата на автоматично регулиране и управление води до изключително
висок разход на електроенергия, защото при ръчното контролиране помпите
от водоснабдителната система работят постоянно на пълна мощност.
Работата на помпите на пълна мощност и залповото им включване и
изключване е основна причина за множество аварии, породени от повишено
налягане в тръбната мрежа на водоснабдителната система. Това поражда и
значителни загуби на вода. Следствие на авариите много често се прекъсва
водоподаването в съответния аварирал участък от водоснабдителна мрежа и
се прекратява доставянето на вода до потребителите, до отстраняване на
аварията. Не са малко случаите, когато се работи по отстраняване на няколко
аварии едновременно. Получават се загуби на вече добита вода от помпените
станции, което води до компрометиране на услугата по доставка на вода до
потребителя, следствие на прекъснатото водоподаване в авариралия участък.
Освен тези директни загуби, има и много други загуби (разходи) за
предприятието, в голямата си част енергийни – от изкопни и земни работи,
разрушаване и възстановяване на настилки и много други.
Предвижда се проектът да включва две мерки:
Мярка 1: Изграждане на автономна автоматизирана система за управление на
помпените станции чрез инвестиции в ДМА и ДНА.

електронна система е пряко свързана с разширяване на капацитета на
съществуващ стопански обект (съгласно посоченото в запитването Ви).
Ако някой от заявените за подкрепа активи по Елемент А, не е обоснован от
гледна точка на първоначална инвестиция, разходите за посочените активи ще
бъдат премахнати от бюджета.
С оглед спецификата на Вашето дружество бихме искали да обърнем
внимание, че съгласно 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. Ако по отношение на тази дейност не е налице
информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период,
кандидатът ще получи отрицателно становище по т. 4 от раздел I на
Становището по доклада от енергиен одит (Приложение В) и проектното
предложение ще бъде отхвърлено. Информацията за енергийното потребление
за предходен тригодишен период се потвърждава чрез справка по видове
ресурси, която се изготвя по счетоводни данни и се включва сканирана в т. 10
на енергийния одит,
Допълнително дълготрайните материални и нематериални активи, придобити
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.
2. Мярката по своята същност не представлява нито „замяна“ нито „ново“
оборудване. В табл. 6.1 на доклада от обследването за енергийна ефективност
мярката следва да се отрази аналогично на мярка, предвиждаща замяна, като в
колони 3 и 4 се впишат съответно енергийно потребление на съществуващото
оборудване и произведена продукция (обем предоставена услуга). В колони 7
и 8 – енергийно потребление на съществуващото оборудване и увеличения
обем на предоставена услуга след въвеждане на управление. Завишеното
потребление се пресмята както за мярка тип „замяна“ (разлика между
стойностите в колони 6 и 3).
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Мярката включва изграждане на интегрирана електронна система за
управление на водоснабдяването, чрез въвеждане на оборудване за честотно
регулиране на помпите за вода във всички помпени станции и внедряване на
софтуер за дистанционно централизирано управление и мониторинг на
водочерпенето, водоподаването и енергопотреблението в съответните
помпени станции.
Инвестициите в ДМА по тази мярка са свързани с инсталиране на електронни
табла с честотни преобразуватели и друго прилежащо оборудване, с цел
централизирано управление и оптимизиране работата на помпите,
включително чрез дистанционно регулиране на дебита на всяка помпа и
налягането в мрежата за намаляване на авариите в нея, породени от повишено
налягане. Изпълнението на мярката ще доведе до значителна икономия на
електроенергия с оптимизиране функционирането на помпените агрегати чрез
избягване работата им на пълна мощност като същевременно ще се
предотврати необходимостта от включване на допълнителни помпи при
аварийни ситуации.
Мярката може да се окачестви като разширяване капацитета на съществуващ
стопански обект и ще доведе до намаляване на консумираната ел.енергия, но
не би довела директно до увеличаване производството на вода /добиване на
природни води/, а до увеличаване обема (подобряване) на услугата „доставка
на питейна и битова вода”. В действителност въвеждането на тази мярка ще
доведе до увеличаване на капацитета на предприятието чрез нарастване на
крайното потребление на вода от потребителите /увеличаване на
количеството на услугата „доставка на питейна и битова вода”/. Увеличеното
количество доставена вода до потребителите няма да е следствие от
увеличаване мощността на помпените агрегати или следствие увеличаване на
тяхната производителност, а следствие на оптимизиране на тяхната работа,
което ще доведе до намаляване на авариите от повишено налягане във
водоснабдителната мрежа и оттам до непрекъснатост на водоподаването до
потребителите. Енергийните спестявания от мярката ще се реализират не
само от подобрения процес на водоподаване, но и от предотвратената загуба
на количества вода при аварии във ВиК мрежата.

Разяснения от УО

3. Двете системи са принципно различни, тъй като едната управлява
производствени процеси, а другата – енергийно потребление. Те са различни и
по начина, по който следва да се впишат в табл. 6.1 на доклада. В тази връзка
същите следва да бъдат описани като отделни мерки в обследването и
съответно като отделни дейности във Формуляра за кандидатстване.
Следва да имате предвид, че съгласно посоченото в Условията за
кандидатстване и в Доклада от обследването за енергийна ефективност в
случай на мярка, отнасяща се до въвеждане на автоматизирана система за
мониторинг и контрол на енергопотреблението, същата следва да обхваща
минимум 60% от енергопотреблението на обекта.
Допълнително при изготвянето на проекта следва да се съобразите и със
следните ограничения, заложени в Условията за кандидатстване, а именно:
„Кандидатите следва да имат предвид, че дейностите, свързани с
въвеждане на възобновяеми източници (ВИ), не са допустими за финансиране
по елемент А.
Разходите за Елемент Б не следва да надвишават 40% от общо допустимите
разходи по проекта.
Разходите за дейности, свързани със:
− (i) СМР , препоръчани като мярка в обследването
и/или
(ii) СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на
активите, препоръчани в обследването и/или
− Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на
енергия от ВИ за собствено потребление,
не трябва взети общо да представляват повече от 50% от разходите по
проекта.“

Мярка 2: Въвеждане на Автоматизирана система за мониторинг и контрол на
енергопотреблението(АСМКЕ). Автоматизирана система за мониторинг и
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контрол на енергопотреблението ще е част от цялостната автоматизираната
Електронната система, която ще обхваща 100 % енергопотреблението на
помпените станции в конкретната водоснабдителна система.
Мярка 3: Инсталиране на фотоволтаични централи на площадките на
помпените станции за производство на електроенергия, която изцяло ще се
потребява от консуматорите на електроенергия в помпените станции – ел.
двигателите на помпите.
Въпросите ни са следните:
Въпрос 1. Допустимо ли е изпълнението на Мярка 1 при условията на режим
„регионална инвестиционна помощ“, предвиждаща разширяване капацитета
на съществуващ стопански обект, съответно включена по Елемент А?
Въпрос 2. Как е по-коректно да бъде описана Мярка 1 в доклада от
обследването за енергийна ефективност – като мярка, предвиждаща замяна на
съществуващо с ново по-енергийно ефективно оборудване или като
въвеждане на изцяло ново оборудване?
В момента липсва автоматично регулиране и управление на помпените
агрегати и те работят в режим „включено” или „изключено” от оператор.
Самите помпени агрегати няма да бъдат подменяни, но с оборудването за
честотно регулиране ще се коригира централизирано работата им на пълна
мощност, ще се осъществява техния плавен пуск и спиране, няма да има
ударни повишавания на налягането в мрежата. Практически инвестицията в
ДМА ще включва замяна на съществуващите електрически табла за ръчно
управление на помпените агрегати с нови електронни табла с
преобразуватели за автоматизирано честотно регулиране и управление.
Въпрос 3. Планираната интегрирана система за управление на
водоснабдяването по Мярка 1 ще съдържа и компонент за цялостното
наблюдение и контрол на енергопотреблението на системата от помпени
станции. На практика електронната система ще включва и „Автоматизирана
система за мониторинг и контрол на енергопотреблението (АСМКЕ)” и
действително ще обхваща 100 % енергопотреблението на системата помпени
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станции. Автоматизираната система за мониторинг и контрол на
енергопотреблението ще стане част от общата система за контрол на
дружеството. Ще се приеме ли от Управляващия орган този начин на
въвеждане на АСМКЕ?

98.

20.03.2017

Подател: Симо Узунов
Ел. поща: vik_plovdiv_opic@abv.bg
Здравейте,
във връзка с прием на проектни предложения по процедура № BG16RFOP0023.002
"Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" имаме
следния въпрос относно изчисляването на завишеното потребление в
енергийния одит:
1. Как се изчислява завишеното потребление когато към съществуваща
производствена машина се добави нова енергоефективна (за
производство на същия продукт), като след това двете машини
работят едновременно:
ЗП = колона 6
или
ЗП = колона 6 – колона 3
в таблица 6.1 от приложение Б.

Подробни указания за пресмятане на завишеното потребление, в зависимост от
типа на мярката, са дадени в образеца на доклад от енергиен одит. Такива се
съдържат и в презентацията за енергийния одит, която беше изнасяна в
рамките на информационните дни по процедурата и може да бъде намерена на
следните линкове:
- http://opik.bg/uploads/2017/03/bg16rfop002-3002-povishavane-na-energiynataefektivnost-v-golemi-predpriyatiya-3.pdf;
- http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=152.
В случаите, когато към съществуваща производствена машина се добавя нова
енергоефективна такава, завишеното потребление е равно на колона 6 от
таблица 6.1. на образеца на доклад от обследване за енергийна ефективност.

Подател: Владимир Тунев
Ел. поща: nrtech@abv.bg
99.

21.03.2017

Здравейте, имам следните въпроси по процедурата:
1. Фирмата ни е с код на основна икономическа дейност 42.11 „Строителство
на автомагистрали, пътища и самолетни писти“ и има код на допълнителна
икономическа дейност 8.12 „Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на
глина и каолин“. Във връзка със забранителните режими на Регламент
651/2014 отнасящи се до сектор транспорт, допустимо ли е фирмата ни да
кандидатства
за
дейности
по
допълнителния
ни
код
8.12?

1. Бихме искали да обърнем внимание, че съгласно Условията за
кандидатстване „кандидатите по настоящата процедура могат да заявят за
подкрепа дейности, които се изпълняват в рамките на основната или на
допълнителната си икономическа дейност. За да удостоверят, че
осъществяват икономическа дейност в един от горепосочените допустими
сектори, кандидатите следва да представят към проектните предложения
актуално Удостоверение за код на основната икономическа дейност,
издадено от Националния статистически институт (въз основа на данни за
2015 г.) с включена информация и за допълнителните дейности (ако има
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2. Фирмата ни има 2 кариери (дейност по КИД 8.12 „Добив на трошен камък,
чакъл и пясък; добив на глина и каолин“) – от едната фирмата добива
материал, който след това влага при изпълнение на основната си дейност
(включително в транспортна инфраструктура), а от другата фирмата
единствено продава материал на външни фирми и не го използва за
стоителната си дейност. Допустимо ли е закупуването на оборудване камиони самосвали, челен товарач, багери и пресевна инсталация за втората
кариера (материала от която се продава на други фирми)?

такива), които кандидатът извършва.“
На база посоченото, за да заявите подкрепа по проекта си за код на
икономическа дейност 8.12 „Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на
глина и каолин“ този код следва да фигурира в Удостоверението Ви за код на
основна икономическа дейност, издадено от НСИ (въз основа на данни за 2015
г.) с включена информация и за допълнителните дейности (ако има такива).“
Допълнително по отношение на тази дейност следва да е налице информация
за енергийното потребление за предходен тригодишен период (2014-2016),
което кандидатът доказва със справка по видове ресурси, изготвена на база
счетоводни данни.

Благодаря!
Подател: Пламен Генов
Ел. поща: genov.p@abv.bg

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. За да
прецени дали попада в посоченото ограничение кандидатът следва да
определи дали дейността, за която кандидатства се отнася до 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.
В случай че инвестицията, която кандидатът е заявил, че иска да придобие по
елемент А 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, същата не би следвало да се счита за
допустима по режим „регионална инвестиционна помощ“.
На база посоченото следва както в енергийния одит, така и във Формуляра за
кандидатстване да е описан ясно и подробно производствения процес, за който
заявява подкрепа кандидата, за да може да бъде преценено доколко заявената
по проекта инвестиция има отношение към последващите етапи, които са
пряко свързани с изграждането на транспортната инфраструктура.
В описания от Вас случай, за да се счита за допустим кандидата, както и
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инвестициите, за които той заявява подкрепа по режим „регионална
инвестиционна помощ“, проектът/съответно заявените инвестиции следва да
се отнася единствено до обекта, в рамките на който кандидатът добива
материала, без да го влага в транспортната инфраструктура, а единствено го
продава на други фирми.

100. 21.03.2017

Здравейте,
Фирмата ни развива дейност в няколко направления (различни КИД) и едно
от тях е производство на бетонови изделия. За 2014 и 2015г. имаме
произвеждана продукция, но през 2016г. не е извършвана производствена
дейност. Допустимо ли е да кандидатстваме по процедурата (за закупуване на
активи свързани с дейността за производство на бетонови изделия), когато
през една от отчетните години, необходими за изчисленията в енергийния
доклад, не сме осъществявали производствена дейност?
Подател: Пламен Чавдаров

Следва да имате предвид, че съгласно Условията за кандидатстване, когато
кандидатът упражнява дейност в недопустимите сектори по т. 11.2, но е
допустим кандидат по настоящата процедура, безвъзмездната помощ се
предоставя само за дейностите в допустимите сектори, като
кандидатът/бенефициентът следва да води отделна счетоводна отчетност по
отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка
дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в
недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ,
предоставена по настоящата процедура.
В случай че в резултат на извършването на даден разход ще бъдат
осъществени допустима (съгласно т. 13.1 от Условията за кандидатстване) и
недопустима дейност (съгласно т. 13.2 от Условията за кандидатстване) или
дейност, която се осъществява в недопустими сектори съгласно т. 11.2 на
Условията, то този разход ще бъде изцяло премахнат от бюджета на
съответното проектно предложение.
За повече информация относно придобиването на транспортни средства и
мобилни съоръжения по режим „регионална инвестиционна помощ“ може да
се запознаете с разяснението, дадено на въпрос 76, т. 2.
Съгласно посоченото в 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.
Допълнително в указанията за попълване на т. 4 от образеца от доклада от
обследването за енергийна ефективност е посочено, че 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 (обозначени в Табл. 4.1.1).
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Ел. поща: p.chavdarov@abv.bg

Не се допуска да има нулево потребление на енергия за дейността за която
се кандидатства за някоя от трите календарни години. Същото ще бъде
проверявано и в справката, представена в т. 10.
В случай че посоченото изискване не е спазено и по отношение на дейността,
за която са предвидени мерките в доклада от обследването за енергийна
ефективност, не е налице информация за енергийното потребление за
предходен тригодишен период съгласно посоченото в т.4.1. от Енергийния
одит, кандидатът ще получи отрицателно становище по раздел I, т. 4 от
Становището по доклада от енергиен одит (Приложение В) и проектното
предложение ще бъде отхвърлено.

Здравейте, имам конкретни въпроси относно наш клиент:
В условията за кандидатстване по Процедура BG16RFOP002-3.002
„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ (част
от пакета документи, одобрени със заповед № РД-16-52/18.01.2017 на
Министерство на икономиката) се посочва, че „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.“
Предвид това, че дейността на Предприятието е включена в приложение I към
Директива 2003/87/ЕО, също така дружеството като цяло е вписано в
регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове, но на практика
квотите на предприятието за 2015 г. и 2016 г. са по-ниски от тези, които
генерира, респективно не е налице пряко или индиректно финансиране в тази
насока (предприятието има разходи за закупуване на квоти, а не приходи от
това) - допустим кандидат ли е дружеството?
В контекста на предприятието също така:
1) допустими ли са инвестиции, свързани с подмяна на елементи и/или части
от производствените инсталации като цяло;

Посоченото от Вас предприятие би било допустимо при съблюдаване на
всички изисквания и ограничения, заложени в Условията за кандидатстване.
За да прецените дали всяка от описаните от Вас инвестиции отговаря на
изискването да не е пряко свързана и да не влияе на производствения процес
на инсталацията, на нивата на емисиите и замърсяването от нея, както и да не
води до повишаване на производствените ѝ мощности, моля, запознайте се с
публикуваното на 31.03.2017 г. в рубриката „Въпроси и отговори“ разяснение,
касаещо кандидати с инсталации, включени в регистъра за търговия с квоти за
емисии на парникови газове.
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2) допустими ли са инвестиции, свързани с подмяна на елементи и/или части
от производствените инсталации, които не водят до промени в инсталираните
мощности, но постигат енергийни спестявания посредсвом намаляване на
специфичната консумация на електрическа енергия;
3) допустими ли са инвестиции, свързани с производствените инсталации
като цяло;
4) допустими ли са инвестиции, свързани с производствените инсталациD0,
които не водят до промени в инсталираните мощности, но постигат
енергийни спестявания посредсвом намаляване на специфичната консумация
на електрическа енергия
Моля, за вашето обосновано тълкувание, предвид контекста в който се
намира дружеството и вашето разбиране за изискванията на програмата в
този случай.

102. 22.03.2017

Подател:Радослав Пашов
Ел. поща: radoslav.pashov@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с определянето на допустимост на кандидатите, описано на стр.
20-21 от Условията за кандидатстване, моля да дадете конкретни отговори на
следните въпроси:
1. В отговор на въпрос 7 от 21.01.2017 г., сте отговорили, че: "Преценката по
отношение на затруднено положение се извършва на равнище кандидат и на
равнище група (когато кандидатът формира такава)".
Моля да уточните, кога се извършва преценката по отношение на затруднено
положение на равнище кандидат и на равнище група:
1.1. дали преценката на равнище кандидат се извършва на етап оценка на
административното съответствие и съответствие за допустимост? Ако да,
означава ли че при изчислението на показателите ще се вземат данни от
отчетите, които са подадени с проектното предложение - т.е. 2014 и 2015 г.
(защото отчетите за 2016 не се изискват на етап кандидатстване)?
1.2. дали преценката на равнище група се извършва на етап преди сключване
на ДБФП, когато вече ще се изискат отчети за последните приключили

1.1., 1.2. и 1.3. Следва да се има предвид, че при определяне дали дадено
предприятие е в затруднение или не се ползват данни за последната
приключена финансова година (в случаите по т.1. и т.2 на стр. 20 от
Условията за кандидатстване) или за последните две приключени финансови
години (в случаите по т.5 на стр.21 от Условията за кандидатстване). В тази
връзка при попълване на Декларацията за държавни/минимални помощи на
етап кандидатстване кандидатът следва да се съобрази с данните за
последната една/съответно две приключени финансови години, за да може да
прецени и коректно да декларира, информацията съдържаща се в
Декларацията за държавни/минимални помощи относно затрудненото
положение. За кандидата последните две приключили финансови години
може да са както 2014-2015 г., така и 2015 и 2016 г. Както е посочено на стр.
22 в Условията за кандидатстване „Изискванията по отношение на
предприятие в затруднение се прилагат и на равнище група – както за
предприятието-кандидат, така и за предприятията, с които то формира група
предприятия. Преди сключване на административен договор за безвъзмездна
финансова помощ се извършва проверка на кандидата и лицата, с които
същият е свързан, формирайки група, въз основа на подадената декларация и
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финансови години – 2016 вероятно?
1.3. какво се случва, ако при изчисление на показателите на равнище
кандидат предприятието не отговаря на изискването за затруднено положение
на база данни от 2014 и 2015 г., но при вземане на данните от 2015 и 2016 г.,
предприятието отговаря на изискването?
2. По отношение на изчислението на показателите по т.5 от определението за
затруднено положение, Вие сте отговорили (въпрос 8 от 22.01.2017 г.), че :
"По отношение на изискването посочено в т.5 следва да имате предвид, че за
да е в затруднение предприятието следва кумулативно за последните 2
години да изпълнява следните изисквания:
- съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било поголямо от 7,5; и
- съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на
основата на EBITDA, е било под 1,0."
Означава ли това, че за да се счита едно предприятие в затруднено положение
съгл. т. 5, то трябва през двете последни приключили години, едновременно
да не е изпълнило критериите и по двете под-точки?
Ако през една от годините предприятието изпълнява и двете условия, но през
втората не отговоря само на единия под-критерий, ще се счита ли за
предприятие в затруднение?
За по-голяма яснота, прилагам конкретни примери за всяка една от
хипотезите и се надявам на конкретен отговор по описаните казуси:
2.1. Фирма А, за 2015 и 2016 г. (последни две приключили години) има
показател съотношението задължения/собствен капитал , съответно 1,3 за
2015 и 0.79 за 2016 г.
Съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на
основата на EBITDA за 2015 година е (-0,41), а за 2016 г. е (+3.55).
Ще се счита ли това предприятие за предприятие в затруднение , след като
единият от под-критериите е изпълнен и за двете години, но вторият не е
изпълнен едновременно за двете години, но като общ сбор от двете години
отговаря на изискването за >1?

Разяснения от УО

чрез извършване на служебна проверка на наличната информация в
публичните регистри (вкл. Търговския регистър)“. Когато последните две
приключили финансови години на дадено предприятие са 2015 г. и 2016 г. и
спрямо тях същият не е в затруднено положение, наличието на затруднено
положение през 2014 и 2015 г. не следва да се взима предвид.
2.1. и 2.2. Ако през една от последните две приключили финансови години
предприятието изпълнява и двете условия, но през втората не отговоря само
на единия под-критерий, предприятието не е в затруднение. В описания
случай Фирма А и за двете последни приключили финансови години не
изпълнява изискването съотношението задължения/собствен капитал на
предприятието да е било по-голямо от 7,5 (с данни съответно 1,3 и 0,79) и
изпълнява второ изискване съотношението за лихвено покритие на
предприятието, изчислено на основата на EBITDA да е било под 1,0 само по
отношение на 2015г., поради което предприятието в описания случай не е в
затруднено положение. В такова би било предприятие с последни две
приключили финансови години 2015 и 2016 г. при което примерно:
- съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е 7,70 за
2015 г. и е 7,55 за 2016 г.
- съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на
основата на EBITDA, е било 0,97 за 2015 г. и -0,41 за 2016 г."
Затруднено положение се преценява спрямо всяка отделна година като не се
сумират показателите за последните две приключили финансови показатели,
т.е. предприятието не е в затруднение когато вторият критерий
(съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на
основата на EBITDA, е било под 1,0) не е изпълнен едновременно и за
последните две приключили финансови години, независимо от общия им
сбор.
В посочения втори пример също така предприятието не в затруднение, тъй
като не са изпълнение двете изисквания кумулативно за последните 2
приключили финансови години:
- съотношението задължения/собствен капитал на предприятието за 2015 и
2016 г. не е било по-голямо от 7,5; и
- съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на
основата на EBITDA, е било под 1,0 за 2015 (-50), но за 2016 не е под 1,0
(+3,42)".
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2.2. Фирма Б за 2015 и 2016 г. (последни две приключили години) има
показател съотношението задължения/собствен капитал , съответно 0,20 за
2015 и 0.21 за 2016 г.
Съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на
основата на EBITDA за 2015 година е (-50), а за 2016 г. е (+3.42).
Ще се счита ли това предприятие за предприятие в затруднение , след като
единият от под-критериите не е изпълнен едновременно през двете години и
общия сбор също не покрива изискването за >1?
Много благодаря предварително за отговорите.
С уважение,
Подател: И. Георгиева
Ел. поща: georgieva.consult@gmail.com
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