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Дата на разясненията от УО: 24.02.2017 г.
48.

14.02.2017.

Здравейте,
Във връзка с преценката по отношение 5) от условията за затруднено
положение (на стр. 21 от Условиятата за кандидатстване) е необходимо
кумулативно за последните 2 години кандидатът да изпълнява следните
изисквания:
5. Когато предприятието не е МСП и през последните две години:
- съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е по-голямо
от 7,5; и

Най-често срещаната причина за отрицателна стойност на съотношението
задължения / собстен капитал е при много висока степен на декапитализация –
когато натрупаните загуби превишават основния капитал и резервите. При
такива обстоятелства съотношението задължения/собствен капитал явно
попада в хипотезата за предприятие в затруднение, независимо от абсолютната
стойност и отрицателния знак. Следва да имате предвид обаче, че едно
предприятие, за да е в затруднение, е необходимо през две последователни
години да отговаря едновременно и на двете посочени изисквания.

- съотношението на лихвено покритие на предприятието, изчислено на
основата на EBITDA е било под 1,0.
В тази връзка ако за една от последните две години съотношението
задължения / собствен капитал е стойност с отрицателен знак, но като
абсолютна стойност е по-голямо от 7,5, то ще се счита ли за изпълнено
условието или не?
Благодаря предварително!

49.

14.02.2017.

Подател: В. Веселинов
Ел. поща: qaa.op1@gmail.com
Здравейте,
Имам следните въпроси по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на
енергийната ефективност в големи предприятия“.
1. Предприятие-кандидат произвежда краен продукт Б, в чието производство
се влагат различни материали и компоненти, вкл. компонент А. До средата на

1.1 В посочения от Вас случай е допустимо да се процедира по описания начин
като предложеният начин на формиране на данните за енергопотреблението е
коректен.
1.2 Съгласно т. 10 от доклада от обследването за енергийна ефективност
справката за годишното потребление на енергия се представя подписана и
подпечатана от кандидата. В този смисъл справката от външния доставчик А,
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2016 г. предприятието-кандидат е закупувало компонент А от външен
доставчик Y. За производството на компонент А външният доставчик Y
ползва под наем производствена линия, наета от фирмата-собственик Х. В
средата на 2016 г. предприятието-кандидат наема от фирмата-собственик Х
производствена линия, която е била използвана от външния доставчик Y за
производството на компонент А, и започва само да произвежда компонента А,
който влага в производството на крайния продукт Б.
Предприятието-кандидат възнамерява да кандидатства по процедурата с
проект за придобиване на нова (втора) производствена линия за
производството на елемент А, както и на друго оборудване на производството
на крайния продукт Б, които инвестиции съвкупно ще доведат до
разширяване на производствения капацитет за производството на крайния
продукт Б.
Съгласно условията за кандидатстване обследването за енергийна
ефективност (а следователно и самият проект) може 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 посочения случай данни от предходния
тригодишен период за енергопотреблението на дейността по производството
на крайния продукт Б, за която се кандидатства, са налични, но тези данни са
с различен източник през трите предходни години, като за целите на
енергийното обследване би следвало да се обработят (сумират) с оглед
коректното им представяне.
По-конкретно, въпросите са следните:
1.1. В горния случай данните за енергопотреблението за дейността, за
която се кандидатства, следва да се формират като сбор от (i) (аа)
енергопотреблението на външния доставчик Y през годините 2014, 2015 и
част от 2016 г. за производството на съответното количество от елемент
А, влагано от кандидата в производството на крайния продукт Б, и (бб)
енергопотреблението на самия кандидат за собственото му производство
на елемент А през останалата част от 2016 г., и (ii) енергопотреблението
на кандидата за останалата част от производствените процеси по
производството на крайния продукт Б през този тригодишен период.
Допустимо ли е за целите на енергийния одит в горния случай данните
тригодишните данни за енергопотреблението да се формират по този

трябва да бъде включена към справката на кандидата и преподписана от него.
2.1. и 2.2. За целите на енергийния одит е дадено определение за предприятие „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.“.
Въз основа на така даденото определение в обхвата на енергийния одит могат
да влизат само обекти, които вече са изградени и функциониращи и
потребяват енергия в рамките на обща схема на енергозахранване и
енергопотребление за всеки обект. В тази връзка СМР, свързани с
изграждането на изцяло нова производствена сграда не би се считало за
допустима мярка от енергийния одит, съответно допустима дейност по
процедурата с оглед на това, че не отговаря на определението за предприятие
съгласно енергийния одит.
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. Следва да имате предвид също така, че в
условията за недопустимост на разходите (т. 14.3. от Условията за
кандидатстване) изрично е посочено, че са недопустими по процедурата
„разходи за СМР, които по своята същност представляват текущи разходи,
вкл. разходи за ремонт на активи, който няма характер на подобрение”.
Допълнително може да се запознаете и с разяснението на УО, дадено на
въпрос 35.
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начин?
1.2. В горния случай справката по видове енергия, която се изисква като
приложение към енергийния одит, по отношение на енергопотреблението
за производството на елемент А би следвало да се изготви от външния
доставчик за години 2014, 2015 и за частта от 2016 година, през която
доставчикът е доставял елемент А на кандидата. Допустимо ли е в този
случай справката да бъде изготвена по счетоводни данни от външния
доставчик А, подписана и подпечената от него, и необходимо ли е същата
да бъде приподписана и от кандидата?
2. Съгласно Условията за кандидатстване допустима дейност е извършването
на СМР, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани
в обследването за енергийна ефективност (същите могат да бъдат
предвидени както по т. 1 на Елемент А, така и по т. 4 на елемент Б). Този вид
СМР е различен от „СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в
експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна
ефективност“ , за които в Условията е изрично пояснено, че „не
представляват енергийно ефективна мярка и в тази връзка могат да бъдат
включени за изпълнение само по Елемент Б“.
В тази връзка имаме 2 въпроса:
2.1. Съгласно § 5, т. 40 от ДР на ЗУТ „Строителни и монтажни" са
работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират,
реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват“, като т. 38
дава определение за „строежи" в изключително широк обхват. Въпросът ни е
допустими ли са по проекта СМР, свързани с „ново строителство“
(изграждане или довършване на нова постройка), ако това е предвидено като
мярка в енергийния одит (напр. изграждане на нова постройка/пристройка,
или разширяване на съществуваща такава, в която да се разположи
предвиденото за закупуване по проекта ново оборудване)?
2.2. За да се включат СМР, представляващи дълготрайни материални активи,
препоръчани в обследването за енергийна ефективност, като инвестиция по
Елемент А при режим „регионална инвестиционна помощ“ в хипотеза
„разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект“ е необходимо
вследствие на тези СМР съществуващият стопански обект да може да
произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти. Тъй като
сами по себе си строежите/сградите нямат пряко отношение към
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производствения капацитет, в кои хипотези СМР могат да бъдат включвани
като инвестиция по Елемент А? В частност допустимо ли е включването по
Елемент А на: (i) СМР за изграждане на нова постройка/пристройка, или
разширяване на съществуваща такава, в която да се разположи предвиденото
за закупуване по проекта ново оборудване, ако това се препоръчва като мярка
в енергийния одит, или (ii) СМР за основeн ремонт, реконструкция или
преустройство на съществуваща производствена сграда, в която ще се
разположи предвиденото за закупуване по проекта ново оборудване, ако това
се препоръчва като мярка в енергийния одит?
Поздрави,
Подател: Атанас Кирчев
Ел. поща: a.kirchev@finvera.org
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