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Дата на разясненията от УО: 6 Февруари 2017 г. 

13.  26.01.2017 Здравейте,  

 

Във връзка със стартиралата процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на 

енергийната ефективност в големи предприятия“ моля за следното 

разяснение:  

 

При определяне за наличие на обстоятелството предприятие в затруднено 

положение на стр. 20-21 от условията за кандидатстване е посочено следното 

разяснение:  

 

„1. В случай на акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, 

командитно дружество с акции или кооперация или други дружества по 

Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува 

по-малко от три години), когато неговият записан акционерен капитал е 

намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, 

когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други 

елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на 

дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля 

половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата 

разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност" се разбира 

по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 

2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал" включва, когато е уместно, 

премии от акции. 

 

Преценката относно обстоятелството по т. 1 се извършва по следния начин: 

 

Едно предприятие ще бъде считано за предприятие в затруднено положение, 

когато сумата на т. III „Резерв от последващи оценки“,  IV „Резерви“, V 

„Натрупана печалба (загуба) от минали години“ и VI „Текуща печалба 

(загуба)“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в 

Счетоводния баланс на съответното предприятие е отрицателна стойност, 

която надвишава 50 % от сумата на т. I „Записан капитал“ и II „Премии от 

емисии“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния 

баланс . 

1) 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). 

2) Преценката при определяне на дъщерните дружества, които се включват в 

групата предприятия се извършва въз основа на обстоятелства, които са 

настъпили през последните две приключени финансови години. Във връзка с 

изложеното, при преценката по отношение на група предприятия не се 

включват дружества, придобити и/или излезли от групата извън посочения 

период от последните две приключили финансови години. 
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2. В случай на събирателно дружество или командитно дружество, или други 

лица по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което 

съществува по-малко от три години), когато капиталът, вписан в баланса на 

дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За 

целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне 

някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на 

дружеството", се разбира по-специално типовете дружества, посочени в 

приложение II към Директива 2013/34/ЕС. 

 

3. Когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или 

отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на 

процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори. 

 

4. Когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е 

възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за 

преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране. 

 

5. Когато предприятието не е МСП и през последните две години: 

 

- съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-

голямо от 7,5; и 

 

- съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на 

основата на EBITDA, е било под 1,0.“ 

 

 1) Моля, разяснете кои последни две години се имат предвид в 

горецитирания текст – 2014 и 2015 г. или 2015 г. и 2016 г., както и към коя 

последна година (2016 или 2015) се изчисляват и определят описаните в точки 

от 1-5 съотношения и обстоятелства. 

 

2) При определяне на дъщерните дружества, които се включват в групата 

предприятия, свързаността и наличието на контрол към кой момент се 

оценяват – момента на попълване на декларацията през 2017, приключена 

финансова година - 2016 или 2015 г.? Ако анализа за това кои компании се 

включват в обхвата на група предприятие се извършва за приключила 
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финансова година, това означава ли, че не се включват новопридобити 

компании или че се включват компании, които към датата на деклариране не 

са в групата? 

 

Благодаря! 

 

Поздрави, 

 

Подател: Росица Кирилова 

Ел. поща: rosi_kirilova85@abv.bg 

 

14.  26.01.2017 Здравейте, 

 

 Във връзка с отворената процедура за кандидатстване BG16RFOP002-3.002 - 

Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия, Ви моля за 

разяснение на следния критерии за допустимост. Кандидати от сектор F 

„Строителство“ - недопустими за финансиране с регионална инвестиционна 

помощ са кандидати с дейност, за която кандидатстват, отнасяща се до 

инфраструктурата, свързана със сектор транспорт. 

 Дали кандидатите чийто код на икономическа дейност ,например  42.1 – 

строителство на пътища ,са допустими за финансиране само в режим 

„инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната 

ефективност“. Или условието е в сила в случай че същите, кандидатстват за 

дейности/разходи свързани с изграждане на пътна инфраструктура, например 

финансиране за закупуване на пътно строителна техника. 

 

Предварително благодаря за отговора. 

 

Подател Ивелина Причкапова:  

Ел. поща: ivelina_bojidarova@abv.bg 

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. 

Източниците на информация за оценка на посочения критерий са дадени в т. 6 

от Критерии за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Й) като 

сред тях са  Формуляра за кандидатстване (кода на проекта по КИД 2008“, т. 

7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“) и енергийния одит на 

кандидата.  

В случай че икономическата дейност, за която се кандидатства или 

инвестицията, която кандидатът е заявил, че иска да придобие по елемент А 

имат 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, кандидатът не би следвало да се счита за 

допустим по режим „регионална инвестиционна помощ“ и следва да заяви 
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инвестиции по елемент А под режим „инвестиционни помощи за мерки за 

повишаване на енергийната ефективност“. 

15.  26.01.2017 Здравейте, 

във връзка с публикуваните условия за кандидатстване по процедура за 

подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната 

ефективност в големи предприятия“, се нуждаем от разяснение и конкретни 

формули как се изчисляват показателите, заложени в точка 5 от раздел Б1 на 

раздел 11.2 "Критерии за недопустимост на кандидатите", а именно: 

- съотношение задължения/собствен капитал; 

- съотношение за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата 

на EBITDA. 

Моля за номерата на конкретните редове от ОПР и Баланс, които трябва да се 

вземат при изчислението на тези съотношения. 

Не става ясно също така изчисленията за кои две последни години следва да 

се направят - последните две приключени (2015 и 2016 г) или последните две, 

които се вземат в предвид при изчислението на всички останали показатели 

при оценката на проектните предложениея по процедурата (2014 и 2015 г). 

 

 

Подател: Момчил Йорданов,  

Ел. поща: m.jordanov@cmn-projects.com 

Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 8, т.3 и 4. 

16.  26.01.2017 Здравейте, 

Имам следните въпроси по схема BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на  

енергийната ефективност в големи предприятия“: 

 

1. Във връзка с критерия за недопустимост на кандидати, които са в  

затруднено положение (и на ниво група), въпросът ми е следният: 

Ако в справката за група предприятия на кандидата излиза информация за  

предприятието собственик (майка) – само то фигурира в справката, а в  

справката за група предприятия на собственика (майка) излиза информация  

както за кандидата, така и за други предприятия, като членове на  

групата, кои от всички цитирани предприятия подлежат на проверка по  

критерия за затруднено положение? Само кандитата и собственика (майка) –  

единствено фигуриращи в справката за група предприятия на кандидата? Или  

всички предприятия, включително собственика (мака), които фигурират в  

справката за група предприятия на собственика (майка)? 

 

1. Доколкото предприятието кандидат и предприятията, които фигурират в 

справката на група предприятия на собственика (майка) формират група, 

следва всички те да бъдат включени при извършване на преценка по 

отношение на затруднено положение на групата на предприятието кандидат. 

Допълнително следва да имате предвид че съгласно определението за „група 

предприятия“, посочено в Приложение Х от Насоките за кандидатстване, 

„Група" означава предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия, 

като: "предприятие майка" означава предприятие, което контролира едно или 

повече дъщерни предприятия и съответно „дъщерно предприятие" означава 

предприятие, което се контролира от предприятие майка, включително 

дъщерно предприятие на крайно предприятие майка. Освен това, проверката 

включва преценка във връзка с наличието на икономически субект (кандидат), 

имащ общ източник на контрол, на основание наличната информация в 

публичните регистри (вкл. Търговския регистър), отчитайки възможността 
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2. В актуалните Условия за кандидатстване по схемата, по отношение на  

критерия за затруднено положение, са включени в т.11.2, Б1 общо 5  

положения. Първите 2 от тях, касаещи намаляване на капитала на  

дружеството с повече от 50% поради натрупани загуби, не бяха включени в  

Условията за кандидатстване на етап обществено обсъждане, като в  

Приложение Х към определението за „предприятие в затруднено положение“,  

беше отбелязано, че въпросните условия за намаление на капитала  

вследствие на загуби са неприложими за големи предприятия. Моля да  

поясните защо въпросните 2 условия – по т. 1и т.2 от т.11.2, Б1 от  

Условията за кандидатстване, са включени понастоящем в Условията за  

кандидастване, след като в проекта на Условия са определени като  

„неприложими за големи предприятия“. 

 

3. Във връзка със следния критерий за затруднено положение съгласно  

Условията за кандидатстване: 

„Когато предприятието не е МСП и през последните две години: 

- съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било  

по-голямо от 7,5; и 

- съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на  

основата на EBITDA, е било под 1,0.“, 

моля да потвърдите, че включените условия в критерия се взимат предвид  

кумулативно и за да се определи дали предприятието е в затруднено  

положение е необходимо едновременно да са изпълнени и двете условия за  

всяка от 2те последни години. 

 

4. Отново във връзка със същия критерий: 

„Когато предприятието не е МСП и през последните две години: 

- съотношението задължения/собствен капиал на предприятието е било  

по-голямо от 7,5; и 

- съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на  

основата на EBITDA, е било под 1,0.“, 

моля да запишете формулите за изчисления за всяко от двете условия,  

както и да посочите от кои редове от ОПР и Счетоводен баланс се взимат  

стойностите за изчисление на показателя. 

 

общия източник на контрол да се осъществява както от предприятия, така и от 

физически лица, участващи в управлението им. 

 

2. В рамките на процеса по съгласуване на процедурата с правилата за 

държавни помощи, постъпи становище от Министерство на финансите за 

допълване на хипотезите за затруднено приложение. 

 

3. Изискванията, касаещи затрудненото положение, посочени в т.11.2., буква 

Б1), точка 5 от Условията за кандидатстване се прилагат кумулативно и е 

необходимо да са изпълнени за всяка от двете последователни години. 

 

4. Моля, вижте разясненията на УО по Въпрос № 8, т.4. 
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Подател: П. Стефанова  

Ел. поща: polistefanova@gmail.com 

17.  27.01.2017 Здравейте! 

 

Моля за потвърждение, че финансовите параметри на предприятията, които  

ще бъдат изчислявани, ще са за години 2013, 2014 и 2015, а данните,  

използвани в енергийния одит, ще са за 2014, 2015 и 2016. 

 

Поздрави 

 

Подател: Ралица Иванова  

Ел. поща: ralitsa.ivanova@advant.bg 

Съгласно посоченото като източник на информация при оценка на 

финансовите показатели от раздел II. „Икономическа  и финансова стабилност 

на кандидата“ на критериите за техническа и финансова оценка (Приложение 

Й), отчетните документи, които се ползват за извършване на изчисленията, са 

за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.  

Трите календарни години, за които следва да бъде представена информация за 

енергопотреблението на кандидата са 2014, 2015 и 2016 г. съгласно 

посоченото в т. 4.1. от Енергийния одит (Приложение Б). 

 

18.  29.01.2017 Здравейте, 

 

Бих искала да задам следните въпроси във връзка с условията за 

кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на 

енергийната ефективност в големи предприятия“: 

 

1. Какъв е източникът Ви за проверка относно предприятията, с които 

кандидатът формира „едно и също предприятие“ и „група предприятия“? Има 

ли публичен регистър, в който може да се направи такава проверка? 

 

2. Моля за разяснения във връзка с изискването на ниво група предприятие 

кандидатите да не са закрили същата или подобна дейност в Европейското 

икономическо пространство през двете гродини преди подаването на 

предложението и да нямат план да закрият такава до две години след 

първоначалната инвестиция:.  

 

2.1. Как  дефинирате понятието стопански обект – като локация или 

юридическо лице? Моля да разгледате следния пример: Холдингът А има 100 

дъщерни дружества в ЕИП, едно от тях в дадена държава-членка (не 

България) има 3 производствени площадки и закрива една от тях, но самото 

дружество продължава да съществува и извършва дейност в другите си 2 

площадки. Тогава налице ли е закриване на дейност и има ли основание за 

недопустимост за кандидата, който е дружество, притежавано от същия 

холдинг, т.е. в рамките на същата група? Също така ако не е закрита самата 

1. По отношение на преценката за групата предприятия, следва да имате 

предвид че съгласно определението за „група предприятия“, посочено в 

Приложение Х от Насоките за кандидатстване, „Група" означава предприятие 

майка и всички негови дъщерни предприятия, като: "предприятие майка" 

означава предприятие, което контролира едно или повече дъщерни 

предприятия и съответно „дъщерно предприятие" означава предприятие, което 

се контролира от предприятие майка, включително дъщерно предприятие на 

крайно предприятие майка.  

Към момента не е наличен регистър за проверка, чрез който да бъде извършван 

проверката, но тя включва преценка във връзка с наличието на икономически 

субект (кандидат), имащ общ източник на контрол, на основание наличната 

информация в публичните регистри (вкл. Търговския регистър), отчитайки 

възможността общия източник на контрол да се осъществява както от 

предприятия, така и от физически лица, участващи в управлението им. 

 

2.1. „Стопански обект“ обхваща  мястото/местата (площ, терен и др.), 

икономическата обособеност в дейността на предприятието, където то 

осъществява дейността/дейностите си (напр. произвежда, изработва, съхранява 

или обработва стоки или съответно предоставя услуги), съобразно 

спецификите на съответната дейност, като в зависимост от специфичните 

етапи, цикъл на производството и други особености на дейността едно 

предприятие може да осъществява дейността на няколко места в различни 

стопански единици и производствени звена. В този смисъл примери за 
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площадка, чиято дейност е същата като тази, за която се кандидатства, но се 

смени предназначението й, тогава налице ли е закриване? 

 

2.2. Как тълкувате изискването кандидатите да нямат конкретни планове да 

закрият такава дейност в срок до две години след приключването на 

първоначалната инвестиция, а именно: от кога се смятат тези две години –от 

момента на сключване на договор за финансиране, от момента на 

осъществяване на инвестицията или края на проекта? Също така, ако при 

кандидатстването кандидатът няма такъв план, но в последствие в 

определения срок възникне такова непланирано закриване, тогава помощта 

подлежи ли на възстановяване? 

 

2.3. Как се смятат двете години преди подаването на проектното предложение 

– приключени финансови или каледнарни – примерно ако предложението се 

подава май 2017, от май 2015 ли се счита? 

 

3. Максималният определен размер на държавна помощ от 37,5 млн. Евро при 

проект извън ЮЗР, когато предприятието кандидатства по режим регионална 

инвестиционна помощ, на ниво предприятие ли се разглежда или на ниво 

група предприятия? Какъв е максималният размер на ниво група, ако не е 

посоченият? Тук само дъжавни помощи получени от предприятия в ЕИП ли 

се включват? Кои държавни помощи се включват при разглеждането на 

лимита – само получени средства по регионална инвестиционна помощ или и 

други помощи, получени чрез различни държавни мерки и инструменти в 

подкрепа на бизнеса? 

 

4. В случай на одобрение на проекта документите Счетоводен баланс за 

последната приключена финансова година и Справка-извлечение за 

последната приключила финансова година от счетоводните сметки на 

кандидата (предприятието кандидат и предприятията, с които то формира 

група) по индивидуалния сметкоплан, утвърден от ръководството на 

предприятието, отчитащи приходите от дейността в т.ч., отчитащи нетните 

приходи от продажби, включително и приходите от финансирания и субсидии 

от държавата, както и отсрочени и разсрочени публични вземания, за всички 

предприятия от групата на кандитата по целия свят ли се изискват или само в 

държавите от ЕИП?            

стопански обект биха могли да бъдат фабрики, складове, цехове, поделения, 

центрове, участъци, места за продажба на едро, отделени и независими една от 

друга поточни линии, офиси и др. тясно свързани със специфичната дейност и 

нейната организация. 

Съгласно Условията за кандидатстване, т.11.2. затварянето на същата или 

подобна дейност (изцяло или частично) следва да се разглежда на ниво 

стопански обект, а не на нивото на даден регион или държава-членка. 

Допълнително бихме искали да обърнем внимание на следните допълнителни 

обстоятелства: 

- изискването се прилага само ако закриването/преместването е свързано с 

различни държави от Европейското икономическо пространство (ЕИП) 

т.е., когато закриването се извършва в една държава от ЕИП и подпомаганата 

инвестиция се осъществява в друга държава от ЕИП;  

- закриване означава, че съответната дейност е напълно (100%) закрита в 

съответния стопански обект или че дейността е частично закрита, когато това 

води до значителна загуба на работни места. Значителна загуба на работни 

места за целите на това изискване означава загуба на най-малко 100 работни 

места или намаляване на работните места в стопанския обект с най-малко 50%  

към датата на подаване на проектното предложение (в сравнение със средното 

равнище на заетостта в стопанския обект във всяка от предходните две 

години). 

- Изискванията се прилагат и на равнище група – както за предприятието-

кандидат, така и за предприятията, с които то формира група предприятия. 

На база посоченото и даденият от Вас пример с Холдинг А , който има 100 

дъщерни дружества в ЕИП неизпълнението на изискването, свързано със 

закриването на същата или подобна дейност в Европейското икономическо 

пространство би било налице, ако предприятието, което ще закрива една от 3-

те си производствени площадки е в държава от ЕИП, различна от България 

(което съгласно въпроси Ви е така) и дейността, която е осъществявало в 

производствената площадка която ще закрива, попада в същия клас 

(четирицифрен код) от статистическата класификация на икономическите 

дейности NACE Rev. 2 (въведена с Класификацията на икономическите 

дейности  КИД 2008) като този на икономическата дейност, за която се 

кандидатства по проекта.  

Неизпълнение на изискването ще е налице и ако площадката, планирана за 
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Подател: Маргарита Стипцова  

Ел. поща: m.stiptsova@i-dea.eu  

закриване и осъществяваща дейност същата като тази, за която се 

кандидатства, си смени предназначението (започва да осъществява 

икономическа дейност в друг четирицифрен код). 

2.2. Периодът от две години след приключване на първоначалната инвестиция 

следва да се считат от крайната дата на приключване на проекта. 

2.3. Периодът от двете години, предхождащи заявлението за регионална 

инвестиционна помощ във връзка с изискването за закриване на същата или 

подобна дейност в ЕИП обхваща периода до подаването на заявлението за 

предоставяне на помощта за придобиване на първоначалната инвестиция. 

3. Максимално допустимият размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „а“ от 

Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 се отнася до отделния кандидат 

(юридическо лице), а не на равнище група. Ограниченията от гледна точка на 

получени държавни/минимални помощи на равнище група се отнасят до 

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. Включването на групата при изчисляването на този размер 

произтича от определението за единен инвестиционен проект, а именно 

„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“. 

„Държавна помощ" е всяка помощ, предоставена от държавата или общината 

или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, 

под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши 

свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на 

определени предприятия, производството или търговията на определени стоки, 

или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията 

между държавите членки. Договорът за функциониране на Европейския съюз 

(ДФЕС) принципно забранява държавните помощи с изключение на случаите, 

в които те са оправдани от гледна точка на общото икономическо развитие. За 

да гарантира спазването на тази забрана, както и с оглед на еднаквото 

прилагане на изключенията от забраната във всички държави-членки на ЕС, 
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Европейската комисия упражнява контрол върху предоставянето на държавни 

помощи в съответствие с европейското законодателство по държавните 

помощи.  

При определяне на максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 

1, буква „а“ от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 се вземат предвид 

общия размер на държавна помощ, обхващащ финансирането, за което се 

кандидатства по процедурата заедно с всички други получени държавни 

помощи от страна на кандидата независимо от техния вид. Повече указания 

относно това какви може да са видовете държавна помощ, получени от страна 

на кандидата, може да намерите в Приложение E1 към Декларацията за 

държавни/минимални помощи. 

4. С оглед на това, че показателите за затруднено положение се прилагат на 

равнище група, следва посочените документи да се представят и за 

предприятията, с които кандидатът формира група, независимо от това дали 

същите се намират на територията на ЕИП или не. 

19.  30.01.2017 Здравейте, 

 

Тъй като част от критериите за оценка са базирани на данни от финансовите 

отчети за 2013, 2014 и 2015 г., а за нуждите на енергийния одит ще бъдат 

ползвани данни за 2014, 2015 и 2016 г. (съгласно образеца), моля да 

потвърдите, че това не е техническа грешка и че периодът, за който се взимат 

данните за енергийния одит не съвпада с трите последни приключени 

финансови години преди датата на обявяване на процедурата за подбор на 

проекти.  

 

Подател: Елена Христова 

Ел. поща: eghristova@abv.bg 

 

Съгласно посоченото като източник на информация при оценка на 

финансовите показатели от раздел II. „Икономическа  и финансова стабилност 

на кандидата“ на критериите за техническа и финансова оценка (Приложение 

Й), отчетните документи, които се ползват за извършване на изчисленията, са 

за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.  

Трите календарни години, за които следва да бъде представена информация за 

енергопотреблението на кандидата са 2014, 2015 и 2016 г. съгласно 

посоченото в т. 4.1. от Енергийния одит (Приложение Б). 

20.  31.01.2017 Здравейте, 

Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на 

енергийната ефективност в големи предприятия“, моля за следното 

разяснение: 

При кандидат акционерно дружество, в чийто съвет на директорите са 

включени и чуждестранни физически лица, които не владеят български език, 

допустимо ли е декларацията по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на 

средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 7 от 

Съгласно Условията за кандидатстване всички документи се представят на 

български език без корекции.  

Декларацията по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 се изготвя 

по образец съгласно Приложение Д и в тази връзка следва да бъде представена 

на български език. В случай че кандидат представи посочената декларация 

единствено на английски или в двуезичен вариант в рамките на един файл, 

същата няма да отговаря на изисквания формат за този вид документ. 
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ПМС 162/2016 да бъде преведена на английски език и да бъде прикачен 

подписан с КЕП файл, с двуезичен вариант на декларацията – с български и 

английски превод? 

 

Подател: Росица Кирилова 

Ел. поща: rosi_kirilova85@abv.bg 

 

 


