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Дата на разясненията от УО: 20.02.2017 г.
40.

08.02.2017.

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване BG16RFOP002-3.002
„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, моля да
отговорите на следните въпроси:
1. Какви са допустимите СМР по процедурата? Възможно ли е да се
кандидатства за СМР за подобряване енергийните характеристики на
производствени сгради /изолация на ограждащи елементи, подмяна на
дограма, подмяна на осветление и т.н./, в които няма машини и съоръжения,
изискващи определен микроклимат за работа и/или определени температурни
норми за този вид дейности? Моля пояснете изискването „СМР следва да
представляват ДМА”.
2. Моля пояснете изискването: „Няма да се подкрепят дейности, свързани с
изпълнението на мерки за енергийна ефективност, основаващи се на метода
„добра стара практика“”. Какво представлява метода „добра стара практика“?
3. Моля дайте примери за това, какви мерки за енергийна ефективност ще
бъдат признавани по отношение на " оползотворяване на отпадна енергия".
4. Моля пояснете, какаво ще се признава за "рециклиране на бракувана
продукция".
5. Моля пояснете изискването: "Всички мерки, препоръчани в доклада, се
отнасят до намаляване на крайното енергийно потребление". Според
програмата кои мерки в промишлените системи не влизат в "крайното
енергийно потребление"?
С уважение,
Подател: Валентина Узунова
Ел. поща: enaoptima@abv.bg

1. Съгласно посоченото в Условията за кандидатстване СМР по процедурата
са два основни вида:


СМР, които са препоръчани като мярка в обследването за енергийна
ефективност (същите може да бъдат заявени както по елемент А, така и по
елемент Б на процедурата);
СМР, които са свързани с изпълнение на енергийно-ефективна мярка следва да
бъдат описани в енергийния одит като отделна мярка (т.5.1. от образеца на
енергиен одит) и за тях трябва да бъдат дадени минимални технически и/или
функционални характеристики (в Табл. 6.5.), които гарантират заявените
енергийни спестявания.


СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на
активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност.
В случай на необходимост от СМР, пряко свързани с и необходими за
въвеждане в експлоатация на актив/и, препоръчани като мярка в одита с оглед
на това, че същите не представляват енергийно-ефективна мярка, за този вид
СМР се прави кратко описание в т. 5.1.6. от Енергийния одит.
Следва да се има предвид, че СМР са допустими при съобразяване с
изискванията на избрания режим на държавни/минимални помощи.
За да са допустими и двата вида разходи за СМР същите следва да
представляват ДМА.
В случай на СМР, препоръчани като мярка в обследването (както по елемент
А, така и по елемент Б), същите следва да водят до подобряване на
функционалните характеристики и до повишаване стойността на
производствената сграда, производствено помещение или актив, към който се
отнасят.
В случай на СМР пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация
на актив, заложен по Елемент А, същите не трябва да водят до повишаване на
стойността на този актив. В допълнение следва да се има предвид, че този вид
1
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СМР не са допустими за заявяване, ако не са свързани с активи, препоръчани в
обследването за енергийна ефективност.
Допълнително следва да имате предвид, че съгласно Условията за
кандидатстване не са допустими разходи, свързани с изпълнение на мерки за
енергийна ефективност на административни сгради, на сгради, които не са
въведени в експлоатация, както и такива, свързани с изграждане на изцяло
нови сгради. Няма да се считат за допустими и разходите за СМР, които по
своята същност представляват текущи разходи, вкл. разходи за ремонт на
активи, който няма характер на подобрение.
Посочените в запитването Ви СМР на производствени сгради биха се считали
за допустими, при условие че са препоръчани като мярка в одита, която
постига определен ефект енергийни спестявания и отговаря на всички
останали изисквания на процедурата. Това е приложимо включително и в
случаите, когато намиращите се в тези сгради машини и съоръжения не
изискват определен микроклимат за работа и/или определени температурни
норми за съответния вид дейности.
Съгласно счетоводните стандарти, за да бъде признат един актив за ДМА, той
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е придобит, притежаван и контролиран от предприятието ресурс, който
има натурално веществена форма;
2. да се използва в дейността или за отдаване под наем;
3. активът да се използва повече от един отчетен период;
4. стойността на актива да може надеждно да се изчисли;
5. предприятието да очаква да получи икономически изгоди, свързани с
актива.
Разходи за СМР, които са извършени в хода на изпълнение на проекта и са
осчетоводени като текущ разход за съответния период, няма да бъдат
признавани за допустими по настоящата процедура.
2. Методът „добра стара практика“ представлява сравнение на разхода на
енергия на ново производствено оборудване с несъществуващо „старо“, на
основата на стандартно използвани технологии и оборудване в сектора.
Методът позволява интерпретация на възможностите за „старо“ енергийно
потребление в много широки граници, както по отношение на размера на
2
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потребяваната енергия, така и по отношение степента на връщане назад в
годините. Тъй като методът не се основава на реално съществуващо енергийно
потребление в предприятието, за избягване на злоупотреби и постигане
равнопоставеност на кандидатите, няма да бъде признаван при оценката на
енергийните спестявания за целите на тази процедура.
Съгласно текста, заложен 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“. Посоченото изключва възможността да се кандидатства
за изцяло нова икономическа дейност (съгласно КИД 2008), по който и да е от
приложимите режими на държавна/минимална помощ.
Така зададеното ограничение реално не изключва възможност кандидатът да
заяви за подкрепа изцяло ново като вид оборудване, за производството на вече
произвеждан продукт, но в рамките на икономическата дейност, която е
осъществявал и за която има история на енергопотреблението.
3. Оползотворяването на отпадна енергия може да се отнася до всякакъв вид
енергия. Енергийният одитор е този, който според спецификата на дейност на
кандидата, следва да прецени доколко залагането на мярка за оползотворяване
на отпадна енергия е приложимо или не.
4. За да се счита, че проектът отговаря на изискването да предвижда
рециклиране на бракувана продукция, следва рециклирането да бъде
извършвано от самия кандидат (независимо дали като отделна дейност или
като резултат от дадена дейност) и да бъде добре описано и обосновано в т. 11
„Допълнителна информация необходима за оценка на проектното
предложение“, поле „Подкрепа за дейности за опазване на околната среда“ на
Формуляра за кандидатстване.
5. Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност
"крайно потребление на енергия" е потреблението на енергия, доставяна за
енергийни
цели
на
преработващата
промишленост,
рудодобива,
строителството, транспорта, домакинствата, услугите, включително
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обществените услуги, селското стопанство, горското стопанство и рибното
стопанство. То изключва доставките за сектора за производство на енергия и
самите отрасли на енергетиката. Всички мерки, които не отговарят на
даденото определение, са мерки които не се отнасят до крайното енергийно
потребление.

41.

10.02.2017

Здравейте,
Съгласно точка 4.1. от Приложение Б – Енергиен одит, задължително се
представят данни за потреблението на обекта, в който се осъществява
икономическата дейност, за която са препоръчани мерките. В случай, че се
кандидатства за инвестиции в повече от един обект, данните за
потреблението на енергия се представят поотделно за всеки от тях
(Таблица 4.1.1 А – за обект А, Таблица 4.1.1 Б – за обект Б и т. н). В
Таблица 4.1.2 се представя сумарното потребление за всички обекти за
съответно избранaтa представителнa годинa.
В тази връзка, моля да отговорите на следните въпроси:
1. За целите на процедурата „промишлена система" равнозначно ли е на
„обект"? Следва ли да се разбира, че предприятието се състои
от една или няколко промишлени системи/обекти?
2. Може ли да се приеме, че обект/система е такава съвкупност от
съоръжения, която има кумулативно взети собствено енергопотребление и
собствено електрическо захранване?
3. Следва ли да се разбира, че информацията, която се представя в
таблица 4.1.2, представлява сумарното годишно потребление на енергия само
на промишлените системи/обекти, където ще се правят инвестиции, или в
посочената таблица се представя информацията за енергопотреблението на
цялото предприятие?
4. Ако едно предприятие има два или повече обекта/системи, но
инвестиционните намерения по проекта са насочени само към единия от тях,

1. За целите на настоящата процедура обект е равносилно на промишлена
система.
2. Предприятието-кандидат като юридическо лице може да се състои от един
или няколко обекта, които може да извършват икономическа дейност в
различни сектори и местоположения. Предприятието обект на одита съгласно
даденото определение 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. В
обследването трябва да бъдат включени данни за всички обекти, за които са
предвидени мерки за повишаване на енергийната ефективност.“. В рамките
на обследването може да се заложат мерки, които ще се реализират в
повече от един обект, но не и такива, които се отнасят до обекти,
извършващи икономическа дейност в различни кодове по КИД 2008.
На база даденото определение, а и съгласно указанията в одита за представяне
информация за енергопотреблението, всеки един от обектите следва да има
отделна схема на енергозахранване и енергопотребление, което се доказва чрез
справка по видове енергия (т. 10 от одита). В случай, че се кандидатства за
повече от един обект, справката се представя за всеки обект поотделно.
3. В Таблица 4.1.2 на енергийния одит се представя сумарното потребление на
енергия само за обектите, за които са заявени мерки в одита за съответно
избраните представителни години.
4. Ако едно предприятие има два или повече обекта, но инвестиционните
намерения по проекта са насочени само към единия от тях, то в таблица 4.1.1.
от одита трябва да се попълнят само данните за обекта, за който са
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това означава ли, че в таблица 4.1.1 трябва да се попълнят само данните
за обекта, за който са предвидени инвестициите, или това следва да бъде
направено и за другите обекти, за които не са предвидени инвестиции, но
потребяват енергия?

препоръчани мерки в одита/заявени инвестиции в проекта.
5. Съгласно посоченото в отговора по т. 2, както и на база указанията, дадени
в т. 4.1.1. от енергийния одит 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). По отношение на обекти, за които няма данни за
три годишно потребление на енергия (на ниво обект), не могат да се
препоръчват мерки за енергийна ефективност. В случай че обектите са повече
от един, за всеки се предоставя отделна информация за потреблението на
енергия.
6. Както е посочено и в самата т. 6.2. на енергийния одит Планираните
енергийни спестявания за предприятието (ПЕС) се пресмятат като процентно
съотношение на годишните спестявания от пакета препоръчани мерки (ГС)
към Коригираното годишно потребление на предприятието (в случаите, когато
имаме разширяване на производството) или към Годишното потребление на
предприятието (в случаите, когато нямаме разширяване на производството).
Годишните спестявания от пакета препоръчани мерки се отнасят до мерките от
всички обекти, които са включени в одита, а Годишното потребление на
предприятието/Коригираното годишно потребление на предприятието се
отнася до предприятието по смисъла на одита, а именно до обекта/ите, за
които са заявени мерки в одита.

5. Ако едно предприятие има два или повече обекта/системи, които имат
годишно потребление на енергия за три години назад и един обект/система, за
който няма данни за три годишно потребление на енергия, допустимо ли е
инвестиционните намерения предприятието да реализира в обекта без
енергопотребление, тъй като разглеждайки предприятието, като съвкупност
от тези обекти/системи би следвало да има три годишен разход на енергия?
6. Моля да поясните по какъв начин ще се изчисляват ПЕС (Планираните
енергийни спестявания за предприятието) - спрямо годишното потребление
на енергия само на обекта/промишлената система, за който са предвидени
инвестициите, или спрямо годишното потребление на енергия на цялото
предприятие, както е разписано в обяснението на точка 6.2 и таблица 6.2?
7. Когато една група дружества имат основен КИД в сектор F, но имат и
допълнителни кодове в сектор С, допустимо ли е да бъдат направени проекти
за различните дружества през различни кодове?
Подател:Яна Радилова
Ел. поща: qnaradilova@gmail.com

7. Съгласно Условията за кандидатстване 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. 48 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). На база посоченото в случай, че
въпросните дружества осъществяват своята основна икономическа дейност в
сектор F, но имат различни четирицифрени кодове съгласно Класификация на
икономическите дейности - КИД-2008, биха могли да подадат проектни
предложения по процедурата. В случай че тези дружества имат еднакви
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четирицифрени кодове на основна икономическа дейност и подадените от тях
проектни предложения стигнат до етап договаряне, ще бъде издадено Решение
за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на всяко проектно
предложение от списъка с одобрени за финансиране проектни предложения,
класирано след първото такова по точки, което също е включено списъка с
одобрени за финансиране проектни предложения/списъка с резервни проектни
предложения.
42.

43.

10.02.2017

10.02.2017

Здравейте!
Пиша Ви във връзка с няколко въпроса, които възникнаха по време на
подготовката на проектно предложение по Процедура „Повишаване на
енергийната ефективност в големи предприятия“.
Съгласно условията за кандидастване по Процедура „Повишаване на
енергийната ефективност в големи предприятия“ недопустими за
финансиране с регионална инвестиционна помощ са кандидати, с дейност, за
която кандидастват, отнасяща се до инфраструктурата и свързана със сектор
транспорт. С оглед на това въпросите ми са следните:
1) Възможно ли е предприятие със КИД - 42.11 (Строителство
на
автомагистрали, пътища и самолетни писти) да кандидаства за закупуване на
траспортни средства, предназначени за превоз на товари, с технически
допустима максимална маса над 3,5 t по режим регионална инвестиционна
помощ.
2) Възможно ли е същото предприятие да кандидатства за
изграждане/закупуване на асфалтова база по режим регионална
инвестиционна помощ?
Благодаря Ви за отделеното време и внимание!
С уважание,
Подател: Н.Балтов
Ел. поща: baltov@gpcbg.com
Здравейте!
Във връзка с процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи
предприятия" имаме следния въпрос:
Една от мерките ни предвижда разширяване на съществуващо производство с
въвеждане на изцяло ново оборудване /1 бр. самостоятелна машина/.

Моля запознайте се с разяснението на УО по въпрос 14.

Съгласно текста, заложен 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“. Посоченото изключва възможността да се кандидатства
за изцяло нова икономическа дейност (съгласно КИД 2008), по който и да е от
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С него ще произвеждаме продукт, който е абсолютно същият по състав, но
различен по размер с един от досега произвежданите от нас продукти.

приложимите режими на държавна/минимална помощ.
Съгласно представената в запитването Ви информация предвиждате да заявите
за подкрепа оборудване, с което ще разнообразите асортимента на вече
произвеждани продукти чрез промяна единствено в размера им. На база
посоченото реално ще заявите за подкрепа ново оборудване, но в рамките на
икономическата дейност, която предприятието кандидат е осъществявал до
момента и за която има история на енергопотреблението, история на
производството на този вид продукт, енергиен баланс за неговото
производство и ясен разход на енергия за съпоставима единица продукт.
Именно това е основата, която следва да се използва за сравнение.
Следва да имате предвид, че са недопустими дейности, които се основават на
метода „добра стара практика“.

Как да докажем енергийните спестявания при въвеждането на новото
оборудване?
По какъв начин трябва да се изчислят и с какво да се сравни консумацията на
новото оборудване?
Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg

44.

10.02.2017

Здравейте!
Във връзка с процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи
предприятия" имаме следния въпрос:

Моля запознайте се с разяснението на УО по въпрос 40. т. 2.

На стр. 30 от Условията за кандидатстване се намира следният текст:
Няма да се подкрепят дейности, свързани с изпълнението на мерки за
енергийна ефективност, основаващи се на метода „добра стара практика“.
Обаче нито в Условията за кандидатстване, нито в Приложение Х откриваме
определение за "метода "добра стара практика".
Моля да дадете ясно и точно определение какво представлява този метод, за
да сме сигурни, че мерките за енергийна ефективност, предвидени за
изпълнение, не се основават на него.

45.

11.02.2017

Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с обявена процедура № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на
енергийната ефективност в големи предприятия“, имаме следния въпрос:

Кандидати, които осъществяват дейност в сектор F “Строителство” (като
основна или допълнителна) могат да заявят подкрепа по елемент А в рамките
на режим регионална инвестиционна помощ, свързана с разширяване на
капацитета на съществуващ стопански обект при съобразяване с изискванията
7
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и ограниченията на процедурата и по-специално:
Може ли допустим кандидат от сектор F „Строителство“ да кандидатства по
елемент А при избран режим регионална инвестиционна помощ за
осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални
активи, свързани с:



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 и свързаната с него инфраструктура (вкл.
инвестиции в инфраструктура, която е необходима и се използва за
предоставяне на транспортни дейности), както и ако дейността. за която
кандидатстват се отнася до енергийната инфраструктура (вкл.
инвестиции, насочени към сектор D “Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ съгласно КИД2008);
На база посоченото, в случай че икономическата дейност, за която се
кандидатства има отношение към някоя от двата вида инфраструктура,
посочени по-горе (транспортна и енергийна), кандидатът не би следвало
да се счита за допустим по режим „регионална инвестиционна помощ“;



Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице,
когато в следствие 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;
Във връзка с посоченото, инвестицията няма да се счита за допустима, ако
в резултат на придобиването ѝ кандидатът ще предлага нова строителна
услуга (строителна дейност, която до момента не е осъществявал), а не
увеличаване обема на строителната дейност, която е осъществявал до
момента и за която е заявил подкрепа по проекта.) .

− разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект.
Проектното предложение ще бъде насочено към разширивяне на капацитета
на съществуващ стопански обект, в резултат на което кандидата ще предлага
поне една нова строителна услуга.
Подател: Виолета Янушева
Ел. поща: violeta@vitaro.eu

46.

13.02.2017

Здравейте,
В условията за кандидатстване в Допустими разходи по елемент А е записано:
"Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число
специализирани транспортни средства и СМР, представляващи дълготрайни
материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност".
Въпросът ми е какво се включва като СМР дейности при условие, че се
кандидатства по Регионална помощ. Може ли да се направи цялостно

За да са допустими СМР по елемент А същите следва да са препоръчани като
енергийно-ефективна мярка в обследването за енергийна ефективност, да
предствляват ДМА и да водят до подобряване на функционалните
характеристики и до повишаване стойността на производствената сграда,
производствено помещение или актив, към който се отнасят.
Допълнително следва да имате предвид, че за да бъдат признати като
8
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саниране на производствена база, което неминуемо ще доведе до намаляване
на консумираната енергия и какъв процент може да е спрямо останалата
инвестиция.

допустими дейностите, планирани да бъдат изпълнени в рамките на режим
„регионална инвестиционна помощ”, (вкл. и дейностите, свързани с
извършване на СМР, препоръчани като мярка в обследването) 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.
Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за
разлика от рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от
производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция,
за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния
производствен процес.

И още един въпрос: може ли по Регионална помощ да се кандидатства за
закупуване на нова поточна линия и едновременно с това за подмяна на
съществуващи, амортизирани машини, отново по елемент А.
Предварително благодаря
Подател: Владимир Георгиев
Ел. поща: vladi.georgiev88@gmail.com

В тази връзка, за да са допустими посочените от Вас СМР, следва в т.11.1. от
Формуляра за кандидатстване да сте представили подробна и аргументирана
информация как всяка една от посочените от Вас дейности по извършване на
СМР е пряко свързана с разширяване на капацитета на съществуващ
стопански обект или основна промяна в целия производствен процес на
съществуващ стопански обект.
Следва да имате предвид, че намаляване на консумираната енергия от страна
на кандидата в резултат на извършено саниране на производствена сграда не е
достатъчно основание, за да се считат този вид СМР като отговарящи на
изискванията за разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
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
9
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един от двата вида първоначална инвестциия.
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.
Относно вторият Ви въпрос, следва да имате предвид, че посочените от Вас
инвестиции са допустими при съблюдаване на определени изисквания.
Обикновената подмяна на оборудване не e допустима по настоящата
процедура. В допълнение следва да имате предвид, че за дейността, за която се
кандидатства, трябва да е налице информация за енергийното потребление за
предходен тригодишен период.
Подмяната на съществуващи машини, съоръжения и оборудване,
представляващи ДМА, както и закупуването на допълнителни такива е
допустимо по режим регионална инвестиционна помощ, при условие че
кандидатът обоснове, че посочените активи попадат в една от двете
горепосочени категории инвестиции и при положение, че тези активи
отговарят и на всички останали изисквания, посочени в Условията за
кандидатстване и по-специално,че не попадат сред посочените в т. 14.3 от
Условията категории разходи, а именно:
„- разходи за закупуване на машини/съоръжения/оборудване/СМР и
нематериални дълготрайни активни, които не са пряко свързани с постигане на
целите на проекта и не са необходими за въвеждане в експлоатация на
активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
- разходи за инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност,
които не са пряко свързани с постигането на по-високо равнище на енергийна
ефективност ”.
47.

13.02.2017

Здравейте,
Имам следният въпрос: Имаме три свързани помежду си дружества. Всички
те са с основен КИД 41.20. Всички те имат допълнителен код в сектор С.
Допустимо ли е да бъдат направени проекти и за трите дружества?
Благодаря предварително.
Поздрави,

Съгласно ограничението, заложено в т. 25 от Условията за кандидатстване „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).“
В тази връзка посочените от Вас три свързани дружества не отговарят на
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Подател: Милена Митева
Ел. поща: milenka.v.miteva@gmail.com

Разяснения от УО

горепосоченото изискване по процедурата.
Следва да имате предвид, че преди сключване на административния договор
Управляващият орган ще извършва и документална проверка за включени
проекти
в
списъка
с
одобрените
за
финансиране
проектни
предложения/списъка с резервни кандидати за свързани предприятия,
осъществяващи сходна основна икономическа дейност. В случай че бъде
установено наличие на посоченото обстоятелство, ще бъде издадено Решение
за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на всяко проектно
предложение от списъка с одобрени за финансиране проектни предложения,
класирано след първото такова по точки, което също е включено списъка с
одобрени за финансиране проектни предложения/списъка с резервни проектни
предложения.
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