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Дата на разясненията от УО: 21.12.2017 г. 

16. 11.12.2017 1. Допустим ли е проект, който предвижда инвестицията да се осъществи на 

нов адрес в нова производствена база на дружеството. Вследствие на 

инвестицията дружеството ще може да произвежда повече от поне един от вече 

произвежданите продукти, при условие че базисният производствен процес не 

се променя из основи. Проектът не е свързан с използването на вода. 

 

2. Какви "други спестявания" е допустимо/или какви не е допустимо/ да бъдат 

включени в приложение Ж -икономическа оценка на проекта, шийт "Срок на 

откупуване"? Моля за конкретен отговор дали напр.енергийни спестявания 

са/не са допустими, разходи за труд са/не са допустими. 

 

Подател:Таня Христова  
Ел. поща: tania.hristova@gmail.com 

 

1. Посоченото от Вас е допустимо при избран режим по елемент А „минимална 

помощ“ и при спазване на всички изисквания и условия, посочени в 

документацията по процедурата. 

2. В приложение Ж, лист „Срок на откупуване“, изрично и изчерпателно са 

посочени спестяванията, които може да бъдат включени в „други спестявания“, 

а именно разходи за експлоатация и поддръжка и разходи за брак. Разходите за 

брак се посочват единствено, в случай че същите не са включени в 

спестяванията от промяна в начина на управление на отпадъците.  В други 

спестявания не следва да бъдат включвани печалби от продажбата на увеличена 

продукция , спестявания от разходи за заплати и други, различни от посочените 

като допустими. 

17. 14.12.2017 Здравейте! 

Имаме въпрос по отношение подготовката на одита за ресурсна ефективност, 

конкретно за попълване на Таблица 1. 

 

Дадени са следните указания: 

ВАЖНО: За всеки произведен продукт/предоставена услуга в Табл. 1 се вписва 

размерността (брой, тон, куб. м, и т. н.) и количество за 2016 г. Кандидатът 

следва да добави допълнителни редове за толкова на брой продукти, колкото 

са му необходими. Посоченото количество общо произведена продукция за 

всеки отделен продукт/услуга (колона 4) следва да съответства на това, 

декларирано в Справката за производството и продажбите на промишлени 

продукти за 2016 г[1]., подадена към НСИ. 

 
1Справката е част от Годишния отчет за дейността, подаван към НСИ. 

 

Предприятието произвежда няколко вида продукти, но всички попадат в една 

група и един и същи код на икономеческа дейност. 

Бихме искали да обърнем внимание, че Справката за производството и 

продажбите на промишлени продукти, подавана към НСИ се попълва по кодове 

на ПРОДПРОМ, а не по кодове на икономическа дейност съгласно КИД-2008. 

Всеки код по ПРОДПРОМ е дефиниран чрез връзка с кодове по Комбинираната 

номенклатура. 

В случай че под един код по ПРОДПРОМ попада повече от един продукт, а 

проектът обхваща един от тях, в таблица 1 на Приложение Е следва да посочите 

количеството за всеки отделен продукт. В пояснения към таблица 1 следва да 

посочите кои продукти попадат в един код по ПРОДПРОМ, като сборът от 

произведеното количество от тези продукти, посочено в таблица 1 на 

Приложение Е трябва да съответства на количеството в Справката за 

производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 г., подадена 

към НСИ. 
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В подадената за 2016 г. Справка за производството и продажбите на 

промишлени продукти е отчетено общо произведено количество за групата 

продукти. 

 

С проекта предвиждаме да подобрим ресурсната ефективност при 

производството на един от продуктите. 

Как да попълним Таблица 1, при положение, че информация за този продукт 

не фигурира отделно в Справката за производството и продажбите за 2016 г., а 

е вклрючен в обща група с другите продукти? 

 

Поздрави, 

 

Подател: Юлия Михайлова 

Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg 

 

 

18. 15.12.2017 Въпроси: 

Кандидат по процедурата иска да приложи режим „минимална помощ”. Към 

момента на кандидатстване фирмата е изчерпала лимита за получаване на 

минимална помощ. В такъв случай може ли да кандидатва за финансиране по 

този режим? Очаква се, че по време на сключване на договорите за БФП 

фирмата ще има свободен de minimis? 

Искаме да внедрим две технологии за повишаване на ресурсната ефективност 

в предприятието. Едната е нова за България. Другата не е нова за България – 

вече е внедрявана в други предприятия. И двете ли технологии са допустими 

за финансираране? 

 

Подател: Стефанова 

Ел. поща: tsarina.stefanova@gmail.com 

 

При изготвянето на проектните си предложения кандидатите следва да се 

съобразяват с ограниченията и изискванията, поставени в Условията за 

кандидатстване. В случай че кандидат е надхвърлил лимита си по режим „de 

minimis”, същият не следва да включва дейности по проекта/съответно да 

описва разходи в бюджета (независимо че същите може да са заявени с 0 

стойност), изпълнявани под този режим. 

В тази връзка, в случай че кандидат включи в проекта си дейност, за която не е 

предвидил разход по процедурата в т.5 „Бюджет“ на Формуляра за 

кандидатстване, същият няма да получи допълнителен брой точки за тази 

дейност (ако за изпълнението на конкретната дейност е предвидено 

допълнителен брой точки) на етап „Техническа и финансова оценка“, както и 

ще се извърши преразглеждане на всички показатели от раздел II. „Критерии за 

техническа и финансова оценка“,  по отношение на които тази дейност би се 

отразила. 

Изключение от горепосоченото се допуска единствено по отношение на 

задължителните дейности по елемент В. 
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В Условията за кандидатстване изрично е посочено, че в случаите, когато 

кандидатът е изразходвал лимитa си по режим de minimis, същият следва да 

реализира задължителните дейности по елемент В за собствена сметка.  

Допълнително следва да се има предвид, че при попълването на Декларацията 

за държавни/минимални помощи, която се подава с проектното предложение, 

кандидатът заявява спазване на изискването за ненадхвърляне на размера от 200 

000 евро за период от три последователни години-текуща и две предходни (100 

000 евро за предприятията, осъществяващи шосейни товарни превози за чужда 

сметка или срещу възнаграждение) по режим de minimis, в случай на едно и 

също предприятие,  към датата на деклариране. В случай че към датата на 

сключване на договора (ако до такъв се стигне) е настъпила промяна относно 

декларираните на етап кандидатстване обстоятелства, кандидатите имат 

ангажимент да я попълнят и представят отново с актуалните данни. 

Преди сключване на административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще извършва 

документална проверка на декларираните данни от одобрените кандидати, вкл. 

партньорите им в Декларацията за държавни/минимални помощи – Приложение 

Г (попълвана от кандидата) и Г1 (попълвана от партньора). 

 

В т.11.1. на Условията за кандидатстване изрично е посочено, че проектът 

следва да е насочен към внедряването на технологични решения и методи, 

пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват 

продуктова (стока или услуга) или производствена иновация. 

За да бъде направена преценка дали проектът отговаря на изискването за 

внедряване на пилотни решения и методи, които се прилагат за първи път в 

България кандидатите следва да попълнят т. 11 „Допълнителна информация 

необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за 

кандидатстване, поле 11.3. „Описание на технологичните решения/методи, 

внедрявани по проекта“, поле 11.4. „Сравнение на предлаганите за внедряване 

технологични решения/методи с конкурентните продукти, предлагани на 
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българския пазар“ и поле 11.5. „Сравнителен анализ на технологичните 

решения/методи“. 

Технологични решения и методи, които не отговарят на това изискване няма да 

бъдат подкрепяни. 

19. 15.12.2017 Във връзка с процедурата "Подкрепа за пилотни и демонстрационни 

инициативи за ефективно използване на ресурсите" бих желал да получа 

разяснение по следните въпроси: 

 

В приложение К - Критерии и методология за оценка на проектни 

предложения, в част II. „Критерии за техническа и финансова оценка“, Раздел 

I. „Капацитет и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на 

проекта (исторически данни от периода 2014 - 2016 г.) за показател 5. 

„Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2014, 2015 и 2016 

г. на кандидата и стойността на общите допустими разходи по проекта“, са 

дадени следните условия за оценяване: 

 

- Претеглената стойност на EBITDA за 2014, 2015 и 2016 г. на кандидата, 

умножена по 4, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по 

проекта (в хил.лв.) - 6 точки; 

 

- Претеглената стойност на EBITDA за 2014, 2015 и 2016 г. на кандидата, 

умножена по 5, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по 

проекта (в хил. лв.) - 4 точки; 

 

- Претеглената стойност на EBITDA за 2014, 2015 и 2016 г. на кандидата, 

умножена по 6 е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по 

проекта (в хил. лв.) - 2 точки; 

 

- Претеглената стойност на EBITDA за 2014, 2015 и 2016 г. на кандидата, 

умножена по 7, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по 

проекта (в хил. лв.) -1 точки; 

 

1. В Критериите за оценка изрично е посочено по колко се умножава 

Претеглената стойност на EBITDA за 2014, 2015 и 2016 г., за да се сравни 

спрямо стойността на общите допустими разходи по проекта като няма вариант, 

при който да се умножи на число по-малко от 4. Ако претеглената стойност на 

EBITDA за 2014, 2015 и 2016 г. на кандидата, умножена по 4, е по-голяма от 

стойността на общите допустими разходи по проекта, кандидатът ще получи 

максималният брой точки 6. 

2. Ако претеглената стойност на EBITDA за 2014, 2015 и 2016 г. на кандидата, 

умножена по 4, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по 

проекта (в хил. лв.), за което се дават 6 точки и едновременно с това EBITDA 

умножена по над 7 е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по 

проекта (в хил. лв.) кандидатът ще получи по-големият брой точки, а именно 6, 

тъй като е изпълнена първата възможна хипотеза относима към максималния 

брой точки по този критерий. 

Идеята е, че ако кандидатът отговаря на изискването на по-рестриктивния 

критерий (където общите допустими разходи по проекта не надхвърлят като 

стойност по-ниската претеглена стойност на EBITDA), то той да покрива 

изискването и на по-облекчения критерий от скалата (където общите допустими 

разходи по проекта не надхвърлят като стойност по-високата претеглена 

стойност на EBITDA). 
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- Претеглената стойност на EBITDA за 2014, 2015 и 2016 г. на кандидата, 

умножена по над 7, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи 

по проекта (в хил. лв.) - 0 точки; 

 

 

Въпрос 1. Колко точки ще получи проект ако Претеглената стойност на 

EBITDA за 2014, 2015 и 2016 г. на кандидата, умножена по число по-малко или 

равно на 4, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта 

(в хил.лв.)? В така посочените условия няма дадено указание при липса на 

такъв критерий за допустимост. 

 

Въпрос 2. Колко точки ще получи проект ако Претеглената стойност на 

EBITDA за 2014, 2015 и 2016 г. на кандидата, умножена по 4, е по-голяма от 

стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил. лв.), за което се 

дават 6 точки и едновременно с това EBITDA умножена по над 7 е по-голяма 

от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил. лв.), за което се 

дават 0 точки. 

 

Задавам Въпрос 2 тъй като в така посочените условия за получаване на точки 

ако EBITDA умножено по 4 е по-голямо от допустимите разходи, то EBITDA 

умножено по всяко число по-голямо от 4 също ще е по-голямо от допустимите 

разходи. Едновременно се изпълняват условията за получаване на 6 и на 0 

точки - EBITDA по 4 ще даде 6 точки и едновременно с това EBITDA по 8 ще 

даде 0 точки. 

 

Подател: Стойко Стойков 

Ел. поща: stoykovconsult@gmail.com 
 
 


