ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002
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Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 28.04.2022г.
46.

18.04.2022 г.

47.

18.04.2022 г.

48.

18.04.2022 г.

Здравейте,
По проекта предвиждаме закупуването на оборудване по т. 4 (котел на
биомаса) с мощност 320 kW. След като се въведе стойността в колона 9 не
се пресмята единичната цена на оборудването. Проблемът е само за
диапазона от 201 до 500 kW.
Моля да ни кажете какво да направим.
Здравейте,
Допустимо ли е изграждане на термопомпи за:
1. офиси в самостоятелна административна сграда?
2. офиси в сграда, в която има и производствени цехове, т.е не е
самостоятелна административна сграда?

Фирма кандидат, с основна икономическа дейност за производство и
доставка на алуминиева дограма, и допълнителна дейност в
строителството, може ли да е изпълнител на заложените дейности в
проекта, свързан с разходи за енергийно-ефективни изолационни системи
в сгради.

Моля, запознайте се със становище на УО на ОПИК по Въпрос №2.

1. Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по Въпрос
№16.
2. В случай че визираната в запитването сграда е със смесено
предназначение,
което
включва
предназначение
на
„Производствена сграда“ по смисъла на Наредба № 1 от 30.07.2003
г. за номенклатурата на видовете строежи, то разходите са
допустими в цялата сграда при спазване на всички приложими
изисквания по настоящата процедура.
Кандидатите следва да развиват своята основна икономическа
дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно
Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). В
случай, че основната икономическа дейност е производство на
алуминиева дограма, то фирмата кандидат е допустима по
настоящата процедура, ако отговаря на всички останали
приложими изисквания и критерии.
Не е допустимо, обаче, бенефициентът да възлага сам на себе си
изпълнението на дейностите по проекта. Още повече, при
изпълнение на административния договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът няма право да
сключва договори с лица, с които е свързан по смисъла на § 1. от
Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или са обект на
конфликт на интереси.
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Здравейте,
при попълването на приложение 18.2 на актив „Котли на биомаса“ с
диапазон на мощността 201÷500 възниква следният проблем. След
попълване на колона 9 с желания актив 1 брой от 460 kW, колона 10 светва
в червено, а колона 11 и колона 13 не се попълват автоматично, което прави
невъзможно попълването на крайната стойност в колона 14. При
останалите активи, които желаем да закупим, такъв проблем не
съществува, вкл. при котлите на биомаса с останалите допустими
диапазони.
Здравейте,
Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване
на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ се интересуваме
дали нашето дружество попада в целевата групи за кандидатстване.
ДКЦ …….. е диагностично – консултативен център по Закона за
лечебните заведения, юридическо лице , вписано в Търговският Регистър,
капиталът на дружеството е 100% частна инвестиция, приходите на
дружеството не се облагат по ДДС, предмета на дейност е медицинско
обслужване . Лечебното заведение се намира в четириетажна сграда, която
ползваме чрез месечен наем, имаме интерес да поставим соларни панели
на покрива. Към сградата има и паркинг, където също би могло да се
инсталират панели. По тази причина се интересуваме как можем да
кандидатсваме за подпомагащо финансиране.

Разяснения от УО
Изпълнител може да бъде всяко физическо/юридическо лице, което
отговаря на изискванията на бенефициента/възложител.
За повече подробности, свързани с техническо изпълнение на
проектите и реда за избор на изпълнител – моля, запознайте се с
Условията за изпълнение по настоящата процедура и
Ръководството за изпълнение на ДБФП по Оперативна програма
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (което може да
бъде намерено на интернет страницата на Управляващия органhttp://opic.bg/opik/rkovodstvo-za-izplnenie-na-dbfp-po-operativnaprograma-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020).
Моля, запознайте се със становище на УО на ОПИК по въпрос №2.

Разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат
становище относно качеството на проектното предложение (вкл.
относно допустимостта му).
Допустимите кандидати по настоящата процедура следва да
развиват своята основна икономическа дейност в сектор C
„Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008). Всички кандидати, които
не отговарят на горепосоченото изискване (вкл., предприятията,
които развиват своята основна икономическа дейност в Сектор Q
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА) са
недопустими кандидати по настоящата процедура.
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Поздрави!
Моля, за разяснение:
В Prilojenie_18.2_Zaiaveni aktivi
Вид актив:Енергийно_ефективни_изолационни_системи_в_сгради
Спецификация:Многокомпонентни_топлоизолационни_системи_за_външ
ни_стени_и_подове_към_външен_въздух
Въпросът е:
1. Как и къде да опишем: броя и квадратурата на врати, прозорци и покрив?
2. При Котли от био маса, как и къде да опишем: необходимите съоръжения
и инсталации към тях?
С пожелание за лека седмица!

Разяснения от УО

1. Кандидатите могат да придобиват по проекта единствено
активи, които са сред посочените такива в Списъка на
допустимите категории активи (Приложение 18.1), като за целта
трябва да ги включат в Приложение 18.2 „Заявени активи
съобразно Списъка на допустимите категории активи“.
При заявяване на разходи по т.22 „ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ
ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В СГРАДИ“ в колона 9
„Стойност/размер/величина от съответния диапазон (напр., kW,
m2, m3/h, W, бр., kVAr или др.) (от кол. 3)“ на Приложение 18.2
„Заявени активи съобразно Списъка на допустимите категории
активи“ кандидатите следва да заложат стойността на желаните
квадратни метри (m2), а в Колона 12 „Количество от съответния
актив“ следва да се заложи желаната бройка на актива (енергийно
ефективна изолационна система).
Детайлни инструкции за попълване на Приложение 18.2 „Заявени
активи съобразно Списъка на допустимите категории активи“ са
предоставени в Приложение 18.3 „Примерни указания за
попълване на Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка
на допустимите категории активи“.
2. Кандидатите могат да придобиват по проекта единствено
активи, които са сред посочените такива в Списъка на
допустимите категории активи (Приложение 18.1), като за целта
трябва да ги включат в Приложение 18.2 „Заявени активи
съобразно Списъка на допустимите категории активи. По
настоящата процедура не могат да се придобиват активи, които не
са посочени в Списъка на допустимите категории активи
(Приложение 18.1) или активи, които не отговарят на заложените
минимални технически критерии.
Условията за кандидатстване и приложенията към тях не съдържат
специфично описание на допълнителните разходи за спомагателни
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Здравейте,
Моля да отговорите, на следните два въпроса:
1. Допустим кандидат ли е предприятие, което е регистрирано през 2018
г., но не е развивало дейност през 2018 година, за което има подадена
декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч, при условие, че приходите от
продажби за 2019 и 2020 покриват минимално изискуемия праг за
реализирани нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020та години?
2. Допустим кандидат ли е предприятие, чийто приходи от продажби за
2020 г. се формират от производство на 50% и търговия на 50%? Как в този
случай да се докаже, че основната дейност е именно производство?

Разяснения от УО
материали за окомплектовка на инвестицията като работеща
система и/или монтаж.
Следва да имате предвид, че посочените допълнителните разходи
за спомагателни материали за окомплектовка на инвестицията като
работеща система и/или монтаж следва да са пряко свързани със
съответния актив до минимално необходимото ниво за
въвеждането на съответните активи в експлоатация, а не самите те
да представляват отделен дълготраен актив. Горепосочените
разходи са калкулирани в заложените цени на допустимите активи
в Приложение 18.2.
Също така, допустимите разходи по настоящата процедура трябва
да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на
принципите за добро финансово управление – икономичност,
ефикасност и ефективност на вложените средства.
В случай че предвиждате придобиване на „Котли на биомаса с
мощност от 201 до 500 kW“ – моля, запознайте се със становище на
УО на ОПИК по Въпрос №2.
1. Разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат
становище относно качеството на проектното предложение (вкл.
относно допустимостта му).
Следва да имате предвид, че допустимите по настоящата процедура
са само кандидати, които, от една страна, имат приключени 2018та, 2019-та и 2020-та финансови години, а от друга са реализирали
нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та
финансови години в зависимост от категорията на предприятиетокандидат (съгласно стойностите, посочени в т.11.1, 5) от Условията
за кандидатстване).
Условията за кандидатстване не съдържат изискване кандидатите
да са реализирали нетни приходи от продажби за всяка една от
трите финансови години (2018-та, 2019-та и 2020-та), като
кандидати, които не са реализирали приходи за 2018-та финансова
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Здравейте,
Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG16RFOP0026.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната
ефективност“, моля за отговор на следния въпрос:
- В приложение 18.2 работен лист „Заявени актиеи съобразно Списъка на
допустими категории актити” в поле „Общо (лв. без ДДС)” се оцветява в
червено при наличие на обща стойност на проекта над 300 000 лева без

Разяснения от УО
година са допустими кандидати при спазване на всички приложими
критерии и изисквания по настоящата процедура.
2. Разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат
становище относно допустимостта на проектното предложение
(вкл. относно допустимостта му).
Допустимите кандидати по настоящата процедура следва да
развиват своята основна икономическа дейност в сектор C
„Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008). Всички кандидати, които
не отговарят на горепосоченото изискване са недопустими
кандидати по настоящата процедура.
Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз
основа на данни за 2020 г. Източник на проверка относно кода на
основна икономическа дейност е служебна проверка от
НСИ/Мониторстат.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от
НСИ/Мониторстат кодът на основна икономическа дейност на
кандидата за 2020 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля. В случай че кодът на основна икономическа дейност на
кандидата за 2020 г., не може да бъде определен въз основа на
представените в НСИ данни, проверката ще се осъществява въз
основа на данни от НСИ за 2019 г. В случай че кодът на основна
икономическа дейност на кандидата и за 2019 г. е недопустим или
не може да бъде определен въз основа на представените в НСИ
данни, проектното предложение се отхвърля.
Изписването на съобщението „Внимание: Стойността на общо
допустимите разходи, не може да бъде по-малка от 50 000лв. и поголяма от 300 000,00 лв.“ има информативен характер, като в
случай че проектното предложение е с интензитет от точно 50%,
допустимите разходи не могат да са със стойност по-голяма от 300
000,00 лв.
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Разяснения от УО

ДДС и се изписва в каре "Внимание: Стойността на общо допустимите
разходи, не може да бъде по-малка от 50 000лв. и по-голяма от 300 000,00
лв". В този случай некоректно ли е попълнена таблицата? Недопустимо ли
се счита проектно предложение с отразена обща стойност в Приложение
18.2 и бюджетен ред 1 на т.4 „Бюджет” от Формуляра за кандидатсване
надхвърляща 300 000 лева без ДДС като всички останали условия на
процедурата са спазени, а именно интензитет на помощта по-малък от 50%
и заявена безвъзмедна помощ 150 000 лева?
Пример: Обща стойност на проекта 400 000 лева с приложен интензитет
37,5%:
400 000 х 37,5%=150 000 лева безвъзмедна финансова помощ
Съгласно условията за кандидатстване и критериите за оценкаПриложение 3 са заявени единствено и само следните условия:
- Общият размер на заявената безвъзмездна помощ е по-висок или равен
на 25 000 лева.
- Общият размер на заявената безвъзмездна помощ е по-нисък или равен
на 150 000 лв.
-Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е по-нисък или равен
на 50 % от общите допустими разходи, заявени от кандидата по проекта
Никъде не е поставено условие общата стойност на проекта да не
надвишава 300 000 лева без ДДС.
Моля за отговор относно констатираното несъответствие и какъв
подход на оценка ще бъде приложен при разглеждането на такъв вид
проекти, включително и при осъществяване на проверка на приложение
18.2.
Здравейте,

Както е посочено в примера от запитването - допустимо е
кандидатите да заложат в т.4 „Бюджет“ на Формуляра за
кандидатстване обща стойност по-голяма от 300 000,00 лв., като в
този случай трябва да занижат интензитета на помощта, така че
размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ за
индивидуален проект да не надвишава 150 000 лв.

1. В запитването не се съдържа достатъчно информация за
предоставяне на еднозначно и категорично становище.
Моля за разяснения по следните въпроси:
Разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат
становище относно качеството на проектното предложение (вкл.
1. Във връзка с посочените в условията за кандидатстване като относно допустимостта на заявените за подкрепа разходи).
недопустими „разходи за СМР на самостоятелни административни сгради, Все пак, следва да имате предвид, че Условията за кандидатстване
на сгради, които не са въведени в експлоатация, както и такива, свързани с не поставят ограничение за извършване на дейности в сгради, който
изграждане на изцяло нови сгради" моля да поясните дали сграда, която е
6
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собственост на кандидата, за която кандидатът има нотариален акт и
удостоверение за търпимост (сградата е построена през 1988 г.) и която
сграда представлява произведствена база на кандидата, ще се счита за
допустима за извършване на СМР. По какъв начин УО ще удостоверява за
спазване на изискването СМР да се извършва единствено в сгради, които
са въведени в експлоатация?

са в режим на търпимост. Следва да имате предвид и че съгласно §
53. (1) от Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ДВ, бр. 101 от 2015 г.) „Търпимите
строежи по § 16, ал. 1 от преходните разпоредби на закона и по §
127, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014
2. Допустимо ли кандидат да инвестира в енергийно ефективни г.), които са с постоянен устройствен статут по действащ подробен
изолационни системи в сгради, които да предвиждат частично СМР, тоест устройствен план, могат да се пристрояват и надстрояват и в тях
да не се извършва монтаж на изолационни системи на цялата могат да се извършват основни ремонти, реконструкции и
производствена сграда, а само на определени площи от нея?
преустройства, включително с промяна на предназначението, както
и всички допустими строителни и монтажни работи в съответствие
Благодаря ви предварително за отделеното време.
с предвижданията на действащия подробен устройствен план.“
Допълнително, активите, придобити със средства по проекта
следва да останат свързани с проекта, за който е предоставена
помощта, за срок от минимум три години от окончателното
плащане.
В допълнение, моля, запознайте се със становището на УО на
ОПИК по Въпрос №16.

55.

18.04.2022 г.

2. Условията за кандидатстване не съдържат изискване
инвестициите
по
т.22
„ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ
ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В СГРАДИ“ да покриват площта на
цялата производствена сграда.
Здравейте,
1. При попълването на Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно
Имам следните въпроси по отношение на обявената процедура Списъка на допустимите категории активи“ в описаната в
„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. запитването хипотеза под „Номинална мощност на основният
двигател“ следва да се разбира:
1.
Планирали сме да закупим 4 броя компресори и към всеки от тях и - при наличие на един съществуващ компресор - номиналната
хладилен изсушител на сгъстен въздух.
мощност на този компресор;
7
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При попълване на Приложение 18.2 Заявени активи за актив - при наличие на повече от един компресор, работещи съвместно –
„Изсушители_на_сгъстен_въздух“ като референтна стойност е посочена номиналната мощност на компресора, който работи като базов.
„Номинална мощност на основният компресор“ .
В допълнение, компресорите с вграден изсушител са много пооптимизирани и с по-висок коефициент на ефективност при работа
Номиналната мощност на кой компресор се има предвид?
спрямо отделен компресор за сгъстен въздух и отделен изсушител.
А) на основният компресор за сгъстен въздух, или
При наличието на съществуваща група от компресори или при
Б) на компресор на хладилния агрегат на изсушителя?
закупуването на повече от един компресор, за които се предвижда
да работят съвместно, най-ефикасното техническо решение е да се
2.
Планирали сме внедряване на Автоматизирана система за закупи един общо изсушител на сгъстен въздух, оразмерен по
мониторинг на енергопотреблението (АСМЕ).
върховото количество генериран сгъстен въздух от съвместната
В конкретния случай системата ще обхваща компресорна група за сгъстен работа на компресорите. Закупуването на отделни компресори и
въздух. Логично е да следи както електрическата енергия, така и и отделни изсушители към всеки от тях е оправдано единствено ако
величини, така и нелектрически величини - сгъстен въздух.
тези компресори работят самостоятелно. Ако тези компресори се
В случай че групата се състои от 4 броя компресори, ще е необходимо да предвижда да работят съвместно, такова решение се явява
се обхванат 4 точки за наблюдение на електропотреблението и 4 точки за разходно-неоправдано, още повече, че стойността на отделния
наблюдение на сгъстения въздух.
изсушител и на вградения изсушител, за еднотипни съоръжения, е
еднаква.
При попълване на Приложение 18.2 Заявени активи за актив „Система за
енергиен мониторинг и енергиен мениджмънт“, в колона „Спецификация“
2. В случай че желаете да придобиете актив по т.24.
имаме възможност да изберем спецификациите самостиятелно:
„АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ НА
Електрическа_енергия
ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО“, който едновременно отговаря на
Неелектрически_величини_вода_температура_влажност
няколко спецификации, то в Приложение 18.2 „Заявени активи
съобразно Списъка на допустимите категории активи“ следва да се
Неелектрически_величини_течни_газообразни_горива_и_сгъстен
заложат повече от един редове за активите по т.24, които да
_въздух
отговарят на отделните спецификации.
Софтуерна_платформа
Въпросът ми е, в случай че АСМЕ обхваща електрически и неелектрически
величини и включва софтуерна платформа, попълването на Приложение
18.2 на три реда ли се извършва?
2.1.
Софтуерната платформа /част от АСМЕ/ се попълва на отделен
ред?

3. В описаната в запитването хипотеза, при заявяване на разходи по
т.24. „АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ НА
ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО“,
в
колона
9
„Стойност/размер/величина от съответния диапазон (напр., kW,
m2, m3/h, W, бр., kVAr или др.) (от кол. 3)“ на Приложение 18.2
„Заявени активи съобразно Списъка на допустимите категории
8
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2.2.
Хардуерната част (Електрическа_енергия) се попълва на отделен
ред?
2.3.
Неелектрически_величини_течни_газообразни_горива_и_сгъстен_въздух
?

активи“ кандидатите следва да заложат бройката на желаните
измервателни точки а в Колона 12 „Количество от съответния
актив“ следва да се заложи желаната количество/бройка от актива
(автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението),
като най-често това е 1 брой.

3.
Отделно възниква въпросът, ако АСМЕ предвижда 4 броя
еднотипни датчици (например за електрическа енергия), как следва да
попълним колона 9 ("Стойност/размер/величина от съответния диапазон
(напр., kW, m2, m3/h, W, бр., kVAr или др.) (от кол. 3)") и колона 12
(Количество от съответния актив). Кой от вариантите е верен (коректен)?
3.1.
В колона 9: 4 бр. точки (Измерван параметър на точка), а в колона
12: 1 брой актив?
3.2.
В колона 9: 1 бр. точки (Измерван параметър на точка), а в колона
12: 4 броя активи?

56.

18.04.2022 г.

Поздрави!
Здравейте,
Във връзка с определяне на нетните приходи от продажби за 2018, 2019 и
2020 г., бихме искали да ни предоставите допълнителна информация по
следния казус:
Еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 2017
г. не е имало активна дейност през 2018 г., за което за приключване на
годината е подало изискваната декларация.
През 2019 г. дружеството придобива Едноличен търговец със същия
собственик (физическо лице) и същия предмет на дейност, заедно с всички
права и задължения, включително върху приходите от продажби за
съответните години и приходите за 2019 г. до момента на придобиване.
Въпросът е следния:
При изчисляването на нетните приходи от продажби във връзка с този
проект вземат ли се предвид нетните приходи от продажби на придобития
Едноличен търговец за съответните години до придобиването?

Преди сключване на административния договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще
извършва проверка по същество по отношение на изискването
кандидатите да са реализирали нетни приходи от продажби общо
за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат.
Когато едно дружество е придобило чрез сделка предприятие (в
случая ЕТ), ще се вземат в предвид и данните на придобитото
предприятие при условията на универсално правоприемство
(правосубектността на придобитото предприятие е прекратено без
ликвидация) и актът за придобиване, и актът на заличаване на
придобитото предприятие са публично оповестени в Търговския
регистър и регистър и регистъра на ЮЛНЦ.
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57.

18.04.2022 г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
Предварително благодаря!
Уважаеми представляващи Управленския орган,
Във връзка с процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на
енергийната ефективност“ имам следните въпроси:
1. От Условията за кандидатстване, които бяха на обществено обсъждане
в раздел 13.1 Допустими дейности, точка 1 Дейности, насочени към
подобряването на енергийната ефективност в предприятието имаше
условие „За всички инвестиции в материали и оборудване от Списъка на
допустимите категории материали и оборудване бенефициентите имат
ангажимент да представят ежегодно данни за енергопотреблението за
период от три години от приключването на проекта, с изключение на:
т. 3. Кондензни гърнета за пара или сгъстен въздух;
т. 7 Предварително изолирани тръби (за пара или за вода);
т. 8 Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ,
генерирана при производството на сгъстен въздух или студопроизводство;
т.9 Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане;
т.10 Системи за хибридна вентилация;
т.21 Енергийно ефективни изолационни системи в сгради“.
В новите Условия за кандидатстване това изключение е премахнато.
Въпроса ми е следният:
За абсолютно всички ли инвестиции включително и гореспоменатите е
необходимо въвеждане и сертифициране на системи за енергиен
мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN
ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001?

Разяснения от УО

1. Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по Въпрос
№ 32, т.7.
2. Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по Въпрос
№ 19 и Въпрос 22, т.2.

2. От Приложение 18.1 Списък активи и Приложение 18.2 Заявени активи
е упоменато подмяна на прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и
врати), които включват стъкло и рамка. Въпроса ми е следният:
Може ли да се заложи в проекта само стъклената част от прозоречна
дограма, при положение, че наличната рамката на дограмата е нова, но
стъклата, които са сложени не са енергоефективни? Ако отговора е
положителен в Приложение 18.2 Заявени активи какво трябва да се избере
от падащото меню?
10
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С уважение
Здравейте,
Следва да имате предвид, че съгласно Условията за изпълнение по
Трябва ли да се обяви публична покана за закупуване на оборудването по настоящата процедура бенефициентите са длъжни да извършват
проекта и над каква стойност?
избор на изпълнител чрез публична покана по реда на ЗУСЕСИФ и
ПМС 160/01.07.2016 г., единствено в случаите, когато прогнозната
стойност на поръчката с предмет „доставки или услуги“, в т.ч.
съфинансирането от страна на бенефициент, без данък върху
добавената стойност е равна или по-висока от 273 812 лв. без ДДС.
За повече подробности, свързани с техническо изпълнение на
проектите и реда за избор на изпълнител – моля, запознайте се с
Условията за изпълнение по настоящата процедура и
Ръководството за изпълнение на ДБФП по Оперативна програма
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (което може да
бъде намерено на интернет страницата на Управляващия органhttp://opic.bg/opik/rkovodstvo-za-izplnenie-na-dbfp-po-operativnaprograma-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020).
Здравейте,
Моля, запознайте се със становище на УО на ОПИК по Въпрос №2.
При попълване на Приложение 18.2 Заявени активи, Колона 1 Вид актив Котли на биомаса, Колона 2 Спецификация - Котли на биомаса, Колона 3
Диапазон - 201-500, в Колона 9 (Стойност/размер/величина от съответния
диапазон) след изписване на положително число, съответстващо на
диапазона (примерно 400) колона 10 се оцветява в червено и изписва
Въведете
брой
от
съответната
мерна
единица.
Моля да извършите проверка, защото по този начин не можем да
продължим с подаването на проектното предложение.
Здравейте,
Разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат
моля да дадете разяснение за следния текст от Насоките за кандидатстване становище относно качеството на проектното предложение (вкл.
(стр.20) - "В случай че за въвеждането в експлоатация на активите по т. 1 относно допустимостта на заявените за подкрепа разходи).
са необходими допълнителни разходи за спомагателни материали за Условията за кандидатстване и приложенията към тях не съдържат
окомплектовка на инвестицията като работеща система и/или монтаж, то специфично описание на допълнителните разходи за спомагателни
същите са допустими за финансиране, като те са предвидени в общата
11
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стойност на съответните активи, детайлно описани в Приложение 18.2
„Заявени активи съобразно Списъка на допустимите категории активи“, и
в тази връзка
не следва да се посочват отделно."
Правилно ли разбирам, че ако при подмяна на дограма се налага като
спомагателна дейност /разход/ обръщане на прозорци и други
довършителни дейности, то те следва да са включени в пределно
допустимата цена за квадратен метър + евентуално 15 % завишение?
Благодаря за разяснението!

материали за окомплектовка на инвестицията като работеща
система и/или монтаж.
Следва да имате предвид, че посочените допълнителни разходи за
спомагателни материали за окомплектовка на инвестицията като
работеща система и/или монтаж следва да са пряко свързани със
съответния актив до минимално необходимото ниво за
въвеждането на съответните активи в експлоатация, а не самите те
да представляват отделен дълготраен актив. Горепосочените
разходи са калкулирани в заложените цени на допустимите активи
в Приложение 18.2.
Също така, допустимите разходи по настоящата процедура трябва
да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на
принципите за добро финансово управление – икономичност,
ефикасност и ефективност на вложените средства.
По настоящата процедура няма да бъдат признавани като
допустими друг вид разходи, извън тези, включени в Списъка на
допустимите категории активи (с изключение на разходите по
въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в
предприятията, които също са допустими за подкрепа по
настоящата процедура, но не са част от Списъка) дори и същите да
са необходими и пряко свързани с придобитите активи по проекта.
По настоящата процедура е допустимо да се финансират разходи за
придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР,
представляващи дълготрайни активи, включени в Списъка на
допустимите категории активи (Приложение 18.1). В Списъка НЕ
са включени и по настоящата процедура НЕ е допустимо да се
подкрепят фотоволтаични системи за производство на
електрическа енергия от възобновяеми източници.
1. При настоящата процедура при възлагане чрез избор с публична
покана по реда на ПМС 160/2016 се спазват разпоредбата на чл.2,
ал.5, съгласно която не се допуска разделяне на предмета на

61.

19.04.2022 г.

Фирмата притежава производствен цех. Във връзка с програмата искаме да
кандидатстваме за закупуване на фотоволтаични панели за производство
на ел. енергия за нуждите на производствения процес.
В приложение 18.1 не ги срещнахме като допустими активи, а в Условията
за кандидастване т.13.1 е посочено, че е допустима дейност. Може ли да
кандидатстваме и ако може в коя точка от приложението попадат?

62.

19.04.2022 г.

Уважаеми дами и господа,
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Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване процедурата с цел заобикаляне на прилагането на процедурата за
на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, бихме искали да избор на изпълнител с публична покана. "Разделяне на предмета на
Ви зададем следния въпрос:
възлагане" е налице, когато с цел използване на по-благоприятен
режим за избор на изпълнител бенефициентът е възложил отделно
В Условията за изпълнение е посочено, че „В случаите, когато изпълнението на идентични или сходни дейности, включително
предвидената стойност за процедура за избор на изпълнител с предмет чрез разделяне изпълнението на конкретна дейност на части.
„доставки или услуги“, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициент, Предметът на процедурата следва да включва доставката на всички
без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 273 812 лв. стоки или изпълнението на всички услуги, които са функционално
без ДДС, бенефициентите прилагат реда за провеждане на процедура на свързани помежду си. Под "функционално свързани" следва да се
избор на изпълнител чрез публична покана по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС разбира стоки и услуги, които се използват за същите или сходни
160/01.07.2016 г.“
нужди.
В допълнение на горното, следва да се отбележи, че при определяне
1. Моля за Вашия отговор дали под "предмет „доставки или услуги“" се на вида на процедурата с оглед недопускане разделяне на предмета
има предвид сумиране на стойността на всички планирани в проекта на поръчката възложителя се ръководи от Общия терминологичен
доставки и/или услуги, или се прилагат общите правила на ЗУСЕСИФ и речник, свързан с обществените поръчки (СРV 2007). Следва да се
ПМС 160/2016 г., съгласно които една процедура за избор на изпълнител има предвид обаче, че кодовете не могат да служат за критерий за
има за предмет само доставки или само услуги, които са с идентичен или определяне на прогнозна стойност на поръчката, т.к. чрез тях се
сходен предмет (насочени към задоволяване на сходни нужди), съгласно цели унифициране на предмета на процедурата, с оглед улесняване
номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО) на всички заинтересовани лица.
№ 2195/2002 (ОВ, L 340 от 16.12.2002 г.) на Европейския парламент и на
2. Всички разходи, включени в Списъка на допустимите категории
Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник,
активи (Приложение 18.1) представляват дълготрайни активи.
свързан с обществените поръчки (CPV).
В тази връзка, ще разглежда ли УО всяка от 24-те групи технологии, В рамките на бюджетен ред 1 „Разходи за придобиване на машини,
представляващи
описани в Приложение 18.1 към УК, като самостоятелен предмет на съоръжения, оборудване, системи, СМР,
дълготрайни
активи,
включени
в
Списъка
на
допустимите
доставка (в случай, че в един проект се планира придобиване на активи от
категории
активи
(Приложение
18.1)“
на
т.4
„Бюджет“
от
повече от една от изброените групи технологии). Например, следва ли да
Формуляра
за
кандидатстване
ще
бъдат
финансирани
единствено
се сумират прогнозните стойности, респективно - да се обявяват в обща
процедура за избор на изпълнител: доставка на отоплителен котел (CPV разходи, представляващи дълготрайни активи съгласно
код 44621200-1 Отоплителни котли) и доставка на енергоспестяващи стойностния праг на същественост, определен в чл. 50, ал. 1 и чл.
осветители (CPV код 31500000-1 Осветителни уреди и електрически 51, ал. 1, т. 1, буква г) от ЗКПО.
лампи); следва ли да се сумират прогнозните стойности, респективно - да Обстоятелството ще се проверява на етап изпълнение.
се обявяват в обща процедура за избор на изпълнител доставка на
13
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отоплителен котел (CPV код 44621200-1 Отоплителни котли) и доставка на
термопомпа (CPV код 42511110-5 Термопомпи).
2. Във връзка с изграждането на енергийно-ефективни изолационни
системи в сгради и с оглед описаното в Приложение № 18.1, моля за
Вашето потвърждение, че сандвич панелите и други топлоизолационни
плоскости се разглеждат като материали (а не активи), като топлинното
изолиране се изпълнява чрез СМР и всички материали се калкулират в
количествено-стойностните сметки на СМР. В този случай не се прилага
прагът от 273 812 лв., без ДДС, посочен по-горе.

63.

19.04.2022 г.

Благодаря, предварително!
Уважаеми дами и господа,
Моля, запознайте се със становище на УО на ОПИК по Въпрос №24
Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване
на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, бихме искали да
Ви зададем следния въпрос:
В Условията за кандидатстване, раздел 13.2. Недопустими дейности е
посочено, че не са допустими дейности, свързани с изпълнение на СМР на
самостоятелни административни сгради, на сгради, които не са въведени в
експлоатация, както и такива, свързани с изграждане на изцяло нови
сгради.
В тази връзка моля за пояснение към коя дата е необходимо да бъде
въведена в експлоатация сградата: датата на подаване на проектното
предложение, датата на сключване на договор за безвъзмездна финансова
помощ, датата на стартиране на изпълнение на инвестицията или друга?

64.

19.04.2022 г.

Благодаря, предварително!
Компресорите са както с вграден изсушител за сгъстен въздух, така и с Предвидените системи в Списъка на допустимите категории
вграден топлообменник при маслените компресори. В Списък на активи, Приложение 18.1 – компресори и изсушител, касаят
допустимите категории активи приложение 18.1, както и в Списък на подготовката на сгъстения въздух като енергиен носител. Видът на
компресора и всички допълнителни съоръжения към него, вкл.
14
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заявените активи е записан компресор с вграден изсушител за сгъстен
въздух, но липсва компесор с вграден топлообменник.
В тази връзка Допустим ли е за финансиране компресор, който отговаря на
всички техничски характеристики, съгласно Приложение 18.1 и 18.2. за
ротационен компресор, като в допълнение има и вграден топлообменник.
Допустимо ли е да се прави инвестиция във "Фургони на бетонова
основа"?

наличието на вграден топлообменник е част от компресора за
сгъстен въздух и би било допустимо за финансиране по настоящата
процедура при спазване на всички приложими изисквания и
критерии..

По същество това са сгради със смесено предназначение, в които работят
служители и се нуждаят от подобрения на енергийната им ефективност, но
в нотариалният акт е записано "фургони на бетонна основа".

66.

19.04.2022 г.

Здравейте, къде в приложение 18.2 или в бюджета се нанасят допустимите
разходи за СМР? В Приложението, в колона 1 се избират само от падащо
меню, и там СМР няма, а в Бюджета в раздел 1.1. се добавя ред, само ако е
въведено повече от едно място на изпълнение. Какво се случва, когато
възникне необходимост от СМР, невключено в Приложение 18.1.? Взето
ли е предвид при изготвянето на цените и необходимите СМР?
Благодаря!

В запитването не се съдържа достатъчно информация за
предоставяне на еднозначно и категорично становище.
Разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат
становище относно качеството на проектното предложение.
Следва да имате предвид, че съгласно § 182 към Преходни и
Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА преместваемите обекти не представляват
недвижими имоти по чл. 110 от Закона за собствеността, не се
нанасят в кадастралната карта, не се записват в кадастралните
регистри, а за удостоверяване на правото на собственост или на
други права върху тях не се съставят или издават актове,
подлежащи на вписване в имотния регистър.
За повече подробности относно видовете сгради и допустимостта а
инвестициите по настоящата процедура в различните видове
сгради – моля, запознайте се със становище на УО на ОПИК по
Въпрос №16.
Кандидатите могат да придобиват по проекта единствено активи,
които са сред посочените такива в Списъка на допустимите
категории активи (Приложение 18.1), като за целта трябва да ги
включат в Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка на
допустимите категории активи“.
По настоящата процедура в съответствие със „Списъка на
допустимите категории активи“ (Приложение 18.1) е допустимо
проектите да включват разходи за строително монтажни работи,
представляващи дълготрайни активи съгласно стойностния праг на
същественост, определен в чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 1, буква г)
15
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от ЗКПО. Пример за това са предвидените мерки под позиция 22 от
Списъка на допустимите категории активи. Допълнително в
стойността на активите от Списъка са включени и допълнителни
разходи за спомагателни материали за окомплектовка на
инвестицията като работеща система и/или монтаж като същите
следва да са пряко свързани със съответния актив до минимално
необходимото ниво за въвеждането му в експлоатация. Извън
посочените разходи в случай че кандидатът има нужда от
извършване от допълнителни СМР, същите не следва да се
включват в проектното предложение и няма да се считат за
допустими.
Недопустими по настоящата процедура са непредвидените разходи
и всички разходи, които не са предназначени за дейности,
попадащи в обхвата на допустимите дейности по настоящата
процедура и не са свързани с придобиване на активи съгласно
Списъка на допустимите категории активи (с изключение на
разходите по въвеждане и сертифициране на системи за енергиен
мениджмънт в предприятията, които също са допустими за
подкрепа по настоящата процедура, но не са част от Списъка).
Правилно ли разсъждаваме че, Осветителите се заприхождават като ДМА, В рамките на бюджетен ред 1 „Разходи за придобиване на машини,
тъй като са много на брой, общата им стойност е по-висока от 700 лв и съоръжения, оборудване, системи, СМР,
представляващи
срокът на използване и гаранция е над 1 година (по голям или равен на 5 дълготрайни активи, включени в Списъка на допустимите
години)?
категории активи (Приложение 18.1)“ на т.4 „Бюджет“ от
Формуляра за кандидатстване ще бъдат финансирани единствено
разходи, представляващи дълготрайни активи съгласно
стойностния праг на същественост, определен в чл. 50, ал. 1 и чл.
51, ал. 1, т. 1, буква г) от ЗКПО. В тази връзка, изложеното в
запитването е коректно.
Обстоятелството ще се проверява на етап изпълнение.
Минималните изисквания към всяка една категория активи са
посочени в Списъка на допустимите категории активи
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68.

19.04.2022 г.

69.

19.04.2022 г.
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Разяснения от УО

(Приложение 18.1), като няма да се финансират активи, които не
отговарят на заложените минимални технически критерии.
Във връзка с процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП Моля, запознайте се със становище на УО на ОПИК по Въпрос
чрез подобряване на енергийната ефективност“, в публикуваните Условия №36.
за изпълнение на проектите, е записано следното:
В допълнение моля да имате предвид, че редът за избор на
1. При избор на изпълнител от страна на бенефициентите/
изпълнител е еднакъв независимо от предмета на процедурата.
кандидатите за БФП, УО на ОПИК ще изисква, в случаите когато
предвидената стойност за процедура за избор на изпълнител с предмет
„доставки или услуги“, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента/
кандидата за БФП, без данък върху добавената стойност е по-ниска от 273
812 лв. към първичните платежни документи да се приложат поне 2 (две)
съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет
страници на производители/доставчици или комбинация от посочените.
2. В случаите, когато предвидената стойност за процедура за избор на
изпълнител с предмет „доставки или услуги“, в т.ч. съфинансирането от
страна на бенефициент, без данък върху добавената стойност е равна или
по-висока от 273 812 лв. без ДДС, бенефициентите прилагат реда за
провеждане на процедура на избор на изпълнител чрез публична покана по
реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.
В тази връзка, моля да разясните в случай на процедура с предмет СМР
дали ще бъдат прилагани същите разпоредби както при процедури с
предмет "доставки или услуги", като и какъв ще бъде реда за избор на
изпълнители при процедура с предмет СМР
Здравейте,
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по Въпрос
№ 48.
Моля за отговор:
Фирма производител на дограма, желае да си подмени дограмата на
производственото помещение! Може ли при одобрение на проекта,
допустимо ли е фирмата да си направи сама ремонта със собствена дограма
или трябва да търси друг производител на дограма!
Благодаря!
Лека седмица!
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70.

19.04.2022 г.

Здравейте,

Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по Въпрос
№ 19.

Допустим разход по процедурата ли е смяната само на стъклопакет без
дограма при положение, че изпълним изискванията за общ коефициент за
топлопреминаване от 1,7 W/m2.K за Външни прозорци, остъклени врати и
витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от
алуминий с прекъснат топлинен мост и за Окачени фасади/окачени фасади
с повишени изисквания 1.75/1.90 W/m2.K?

71.

19.04.2022 г.

72.

19.04.2022 г.

73.

19.04.2022 г.

С уважение,
Здравейте,
има ли изискване вратите /от PVC, Алуминиеви / да са прозрачни?
Възможно ли е да са плътни, или да са комбинация стъкло и плътни?
Благодаря ви!
Добър ден,
фирмата работи в 3-етажна сграда. Производствените помещения се
намират на първия етаж, а на горните етажи се помещава администрацията.
Възможно ли е да се сменят прозорците на цялата сграда, или се допуска
смяна на дограмата само в производствения етаж (партерният)?
Благодарим ви.
1. В случай, че развиваме допустима по процедурата производствена
дейност в сграда, която по предназначение се води краварник, допустимо
ли е да кандидатстваме за въвеждане на мерки за енергийна ефективност?
2. В случай, че представяме дългосрочен договор за наем на помещение,
необходимо ли е той да бъде вписан в АВ?
3. Какви документи, свързани със статута на сградата, по която ще се
извършват допустими мерки за ЕЕ следва да се представят и на какъв етап?

Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по Въпрос
№ 22, т.2.
1. Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по Въпрос
№ 47, т.2.

1. Разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат
становище относно качеството на проектното предложение (вкл.
относно допустимостта на заявените за подкрепа разходи).
Въпреки че по смисъла на Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за
номенклатурата на видовете строежи определението за
"Производствени сгради" включва и сгради за селскостопански
дейности - животновъдни сгради, оранжерии и други обекти,
свързани с тях, на база на предоставената в запитването
информация не може да бъде предоставено становище доколко
подобна инвестиция може да бъде допустима.
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Разяснения от УО
Изискванията, на които следва да отговаря една сграда, за да бъде
допустима за подкрепа са описани в становището на УО на ОПИК
по Въпрос № 16, с което Ви препоръчваме да се запознаете.
Следва да имате предвид, че по настоящата процедура с оглед
избягване на припокриването на интервенциите между ОПИК
2014-2020 и ПРСР 2014-2020 са приложими редица ограничения
пред кандидатите, детайлно описани в т.11.2, 2) от Условията за
кандидатстване.
Не на последно място, недопустими са кандидати, чиято основна
икономическа дейност, за която кандидатстват, се отнася до:
• сектора на първично производство на селскостопански продукти;
• сектора на преработката и търговията със селскостопански
продукти, в следните случаи:
- когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или
количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните
производители или предлагани на пазара от съответните
предприятия; или
- когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена
частично или изцяло на първичните производители.
2. Условията за кандидатстване не съдържат изискване договорът
за наем да бъде вписан в Агенция по вписванията.
3. Документите, които, касаят статута и предназначението на
сградата/ите, и които могат да бъдат изисквани и проверявани по
преценка на УО на ОПИК на етап изпълнение са:
 Документ за собственост/Договор за наем;
 Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в
експлоатация;
 Други документи по преценка на УО в процеса на
верификация, необходими за удостоверяване, че
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74.

20.04.2022г.

75.

20.04.2022г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
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кандидатите отговарят на заложените по процедурата
изисквания.
Закупуването на самостоятелен ресивър за сгъстен въздух в
рамките на т. 16. „КОМПРЕСОРИ ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ, ВКЛ.
РЕЗЕРВОАРИ ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ“ от Списъка на
допустимите категории активи (Приложение 18.1) е допустим
разход при спазване на всички приложими изисквания и критерии
по настоящата процедура.

Здравейте,
Във връзка с активите, за които можем да кандидатстваме моля да дадте
разяснение за следното:
Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух - това
означава ли, че можем да закупим само резервоар за сгъстен въздух? При
попълване на Приложение 18.2 Заявени активи след когато в колона 1
запишем Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух,
то в колона 2 Спецификация - ог падащото меню има ресивър, поради
което според нас е възможно да бъде закупен, но моля за вашето
потвърждение.
Здравейте,
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по Въпрос
№ 36.
Бих искал да попитам за целите на процедурата как се третира смяната на В допълнение към него следва да се има предвид, че при
дограма, изолацията и монтажа на секционни врати? Ако е СМР, то не би определяне на обекта на възлагане на дадена обособена дейност по
следвало да се извършва процедура с публична покана при стойност на проекта, чийто предмет включва дейности с повече от един обект,
подобен тип инвестиция над 273 812 лв. Ако обаче го третирате като бенефициентите следва да се водят от общо приложимите правила
доставка на материали следва да се направи процедура. Бихте ли могли да при избора на изпълнители, като водещ критерий в тази връзка се
дадете малко повече разяснения по този въпрос?
счита обекта, който характеризира дейностите, основен предмет на
възлагане.
За целите на настоящата процедура и с оглед спазване на принципа
за добро финансово управление и определяне реалистичността на
разходите при избор на изпълнител от страна на бенефициентите
по конкретната процедура за предоставяне на БФП,
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г. ще изисква, в случаите, когато
предвидената стойност за процедура за избор на изпълнител,
независимо от предмета ѝ, в т.ч. съфинансирането от страна на
бенефициент, без данък върху добавената стойност е равна или повисока от 273 812 лв. без ДДС, бенефициентите да прилагат реда за
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Здравейте,

Разяснения от УО
провеждане на процедура на избор на изпълнител чрез публична
покана по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.
Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по Въпрос
№ 36 и Въпрос №75.

Моля да потвърдите, че дейностите, описани като СМР в Условията за
кандидатстване и в отговора на Въпрос 5 от секция Въпроси и отговори, са
включените в т. 22. ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ ИЗОЛАЦИОННИ
СИСТЕМИ В СГРАДИ. В този случай, правилно ли е разбирането ни, че
включвайки в бюджета на проекта Материали от т. 22. ЕНЕРГИЙНОЕФЕКТИВНИ ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В СГРАДИ на стойност над
273 812 лв. не следва да се прави процедура за избор с публична покана и
дейностите по изпълнение могат да започнат след подаване на проектното
предложение, спазвайки изискванията посочени в т. 13.1 от Условията за
кандидатстване. Следва ли да бъдат събрани преди старта на изпълнението
по 2 оферти за извършване на СМР дейностите? Моля да имате предвид,
че основната добавена стойност на включените в тази точка материали и
тяхната енергийна ефективност се постига със СМР дейностите, които
представляват съществена част от стойността и въвеждането им в
експлоатация.
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване
на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, бихме искали да
Ви зададем следния въпрос:

Под „стартиране на изпълнението на дейностите по проекта“
следва да се разбира датата на сключване на административен
договор за безвъзмездна финансова помощ.
По процедурата е допустимо изпълнението на дейностите да
започне след подаване на проектното предложение и преди
В отговор на въпрос № 12 от 13.04.2022 г., Управляващия орган отговаря, сключване на административния договор за безвъзмездна помощ.
че „Кандидатите следва да имат сключен договор за наем при стартиране В този случай за стартиране на дейността се взема предвид датата,
на изпълнението на дейностите по проекта. Договорът за наем се представя на която реално е започнало изпълнението на съответната дейност,
задължително при искане за плащане.“
която следва да бъде удостоверена с документи на етап изпълнение.
Моля за конкретна информация как се разбира „стартиране на
изпълнението на дейностите по проекта“ – датата на сключване на
административен договор за безвъзмездна финансова помощ или датата на
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реално стартиране на изпълнението на дейността (след сключването на
договор с избрания изпълнител и започване на фактическото изпълнение в
рамките на 10-те месеца за изпълнение на проекта).

78.

20.04.2022г.

Благодаря предварително!
1. Ако в бюджета на проекта се заложи прогнозна стойност от 60000 лв.
(30000 лв. БФП и 30000 лв. самофинансиране), а събраните две
съпоставими оферти са на стойност от 70000 лв., следва ли Бенефициентът:
- да провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана по
реда на ПМС 160/01.07.2016 г.?;
- да самофинансира разликата от 10000 лв.?
2. Може ли дейностите по СМР да започнат да се извършват веднага след
входиране на проекта, т.е. преди неговото евентуално одобрение, и ако да
- снимките на сградата/ помещенията през коя тема на модул
„Комуникация с УО” следва да бъдат изпратени?

79.

20.04.2022г.

1. Водеща за определянето на начина на избор на изпълнител
(събиране на две оферти или избор с публична покана по реда на
ПМС 160/2016 г.) е прогнозната стойност. Ако обявената прогнозна
стойност е в размер по-малък от 273 812 лв, (както е посочено в
примера), бенефициентът следва да събере две съпоставими
оферти.
В посочения пример не е необходимо провеждането на избор на
изпълнител с публична покана по реда на ПМС 160/01.07.2016 г.
предвид посочената стойност на възлагане. Бенефициентът има 2
начина на процедиране:
1. Да самофинансира разликата от 10 000 лв.;
2. Да проведе нов избор на изпълнител чрез събиране на 2
съпоставими оферти

3. Също така в кой момент следва да бъдат изпратени снимките ако
Бенефициентът:
- започне извършването на СМР след подаване на проекта и преди
сключването на АДБФП?;
2. и 3. Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по
- започне извършването на СМР след сключването на АДБФП?
Въпрос № 14,т.2 и Въпрос №24.
В допълнение, УО на ОПИК ще следи цялата кореспонденция в
рамките на модул „Комуникация с УО”, независимо от зададената
тема.
Здравейте,
Предсрочното изпълнение на проекта не би довело до някаква
искаме да попитаме две неща:
санкция за бенефициента от страна на УО на ОПИК, като при
- Ако заложим в е-формуляра 10 месеца на изпълнение, а се получат по- предсрочно приключване на дейностите по проекта следва да
малко месеци за изпълнение на проекта - Това проблем ли е?
представите уведомление в ИСУН 2020, в което да посочите
- Ако изберем 3 месеца за изпълнение, а се окажат, че ще ни трябват повече конкретна дата на приключване на дейностите по проекта.
месеци, за да се свърши всичко - Какво трябва да направи бенефициентът В случай че по настоящата процедура заложите срок на изпълнение
допълнително и дали това ще е проблем?
по-кратък от 10 месеца, бенефициентът може да изиска удължаване
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на срока на изпълнение (който не може да бъде по-дълъг от 10
месеца), като за целта бенефициентът е длъжен да уведоми
Управляващия орган в едномесечен срок преди датата на влизане в
сила на исканата промяна, освен ако са налице особени
обстоятелства, надлежно обосновани от него и приети от
Управляващия орган. Бенефициентът няма право да приложи
изменението преди да бъде одобрено от Управляващия орган.
Изменението на договора за безвъзмездна финансова помощ влиза
в сила след подписване на допълнително споразумение между
Управляващия орган и бенефициента.
Здравейте,
На база на предоставената в запитването информация не може да
В две производствени сгради се произвежда и има сграда, която е бъде предоставено становище доколко подобна инвестиция може
производствена също и има издаден Акт Образец 16, но се подготвя за да да бъде допустима.
започне производство и в нея! Тази сграда допустима ли е по процедурата?
Благодаря!
Здравейте,

Условията за кандидатстване и приложенията към не съдържат
ограничение какво е финишното покритие за активите по т. 22.
Съгласно документите по процедурата е допустима изолация на подове „ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В
към земя и неотопляеми пространства с три вида
СГРАДИ“ от Списъка на допустимите категории активи
топлоизолационни плочи, като топлоизолационната система включва (Приложение 18.1).
минимум топлоизолационна плоча, лепило/шпакловка,
мазилка (крайно покритие) и армираща мрежа.
Правилно ли разбираме, че можем да включим в проектното си
предложение и ще бъде допустима топлинна изолация на
подове към земя и неотопляеми пространства, включваща крайно покритие
на плочите със замазка от бетон?

82.

20.04.2022г.

Благодаря Ви предварително за съдействието.
Не считате ли, че с отговора си на въпрос 16, т. 3 влизате в пряко Процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез
противоречие с дефинираното на стр. 16, раздел 13.2. „Недопустими подобряване на енергийната ефективност“ предоставя фокусирана
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дейности” в Условията за кандидатстване, а именно, че в административни
сгради не са допустими единствено и само СМР дейности? Следва ли
кандидатите да се съобразят с отговорите на въпросите, зададени по този
ред, след като в Условията за кандидатстване не е записано условието, че
тези отговори стават част от Условията за кандидатстване.

83.

20.04.2022г.

подкрепа за предприятия от сектор C „Преработваща
промишленост” и осигурява подкрепа за реализиране на мерки за
енергийно ефективно оборудване и технологии. В тази връзка, тези
мерки адресират нуждите на промишлеността (съответно
промишлените сгради), където наблюдаваме остра нужда именно
от намаляване на енергоемкостта им. Енергийната ефективност в
България е на ниско ниво именно заради енергоемки производства,
като провеждането на тези мерки ще допринесе за общото
намаляване на енергийната интензивност на промишлените
сектори и за постигането на националните цели за намаляване на
парниковите газове.
В случай че по процедурата бъде допустимо да се реализират
мерки, които са насочени към изцяло административни сгради, то
подобни проекти не биха се отличавали под никаква форма от
проекти, реализирани от предприятие от всеки един друг сектор на
икономиката. Посоченото би обезсмислило фокусираността на
процедурата и ефектите, които се преследват с нейното
реализиране.
Посоченото обуславя насочеността на мерките по процедурата към
промишлени сгради, като отговора на Въпрос №16 не е в
противоречие с дефинираното на стр. 16, раздел 13.2.
„Недопустими дейности” в Условията за кандидатстване, а именно,
че „дейности, свързани с изпълнение на СМР на самостоятелни
административни сгради, на сгради, които не са въведени в
експлоатация, както и такива, свързани с изграждане на изцяло
нови сгради“. Публикуваният отговор на въпрос № 16 не
противоречеи и не променя, а напротив напълно затвърждава
недопустимостта на цитираната дейност.
Уважаеми дами и господа,
1.Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по Въпрос
Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване № 54, т.1.
на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, бихме искали да
Ви зададем следните въпроси:
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1.
В условията за кандидатстване, раздел 13.2. Недопустими дейности
е описано, че са недопустими дейности, „свързани с изпълнение на СМР
на самостоятелни административни сгради, на сгради, които не са
въведени в експлоатация, както и такива, свързани с изграждане на изцяло
нови сгради;“.
Моля за информация допустимо ли е изпълнението на дейности в сгради,
които са в режим на търпимост, с издадено удостоверение за търпимост,
съгласно § 16, ал. 1 от Преходните разпоредби на ЗУТ.
2.
Допустимо ли е изпълнението на инвестиции съгласно раздел 22
Изолационни системи от Приложение 18 в производствени сгради, при
които предназначението на сградата не съответства на производствената
дейност на кандидата?
Пример: Ако съгласно кадастралните регистри сградата, собственост на
кандидата е производствена с предназначение „производства за
преработка на животински и растителни продукти“, но дейността му към
момента е механично обработване на метал, допустимо ли е изпълнението
на изолационни мерки в съответната сграда.

84.

20.04.2022г.

Разяснения от УО
2. Разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат
становище относно качеството на проектното предложение (вкл.
относно допустимостта на заявените за подкрепа разходи).
Условията за кандидатстване не поставят ограничение относно
изпълнението на дейности в производствени сгради, при които
предназначението на сградата не съответства на настоящата
производствената дейност на кандидата. Въпреки че по смисъла на
Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи определението за "Производствени сгради" включва и
сгради за селскостопански дейности - животновъдни сгради,
оранжерии и други обекти, свързани с тях, на база на
предоставената в запитването информация не може да бъде
предоставено становище доколко подобна инвестиция може да
бъде допустима.
Допустимите кандидати по настоящата процедура следва да
развиват своята основна икономическа дейност в сектор C
„Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008), където попада и КИД-2008
25.62. „Механично обработване на метал“.
В допълнение, моля, запознайте се със становището на УО на
ОПИК по Въпрос № 73, т.1.

Благодаря предварително!
"Здравейте,

Дадените указания в рамките на Въпрос №2 са коректни.
Прилагаме скрйншот с попълнени данни в Приложение 18.2
Във връзка със зададен въпрос № 2 и конкретно искането за уточнение „Заявени активи съобразно Списъка на допустимите категории
какво следва да се въвежда в колона „9“ - „Стойност/размер/величина от активи“ съобразно информацията в запитването:
съответния диапазон (напр., kW, m2, m3/h, W, бр., kVAr или др.) от
приложение 18.2, при заявяване на разходи по т.22 „ЕНЕРГИЙНОЕФЕКТИВНИ ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В СГРАДИ“, в своя отговор
УО е посочил, че Кандидатите следва да въведат в колона „9“ стойността
на желаните квадратни метри (m2 ).
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Но очевидно при използването на този подход има грешка, тъй като при
въвеждане в колона „9“ на стойността на желаните квадратни метри (m2 ),
автоматично се изменят стойностите в колона „11“ и впоследствие в
колона „13“, тъй като същите са зависими от въведената стойност в колона
„9“.
За пример, ако искаме да заявим по проекта 150 кв.м. топлоизолационни
системи от сандвич панели за външни стени, и следваме дадените указания
от отговора към въпрос 2, то в колона „11“ единичната цена за избрания
актив се получава 33 000,00 лв. А в колона „13“ сумата вече е 4 950 000.00
лв.!?

85.

86.

20.04.2022г.

20.04.2022г.

Ето защо, моля УО, да потвърди, че при заявяване на разходи по т.22
„ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В СГРАДИ“
Кандидатите следва да въведат в колона „9“ само стойност „1“?
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване
на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, бихме искали да
Ви зададем следния въпрос:

Статутът на сградата следва да бъде доказан от бенефициентите
посредством предоставяне на съответните документи при подаване
на финално искане за плащане. По своя преценка УО може да
извършва и служебни проверки във връзка с декларираните от
кандидатите данни и обстоятелства по време на изпълнение на
1.
В отговор на въпрос № 16 от 13.04.2022 г. Управляващия орган проекта, при верификация на финално искане за плащане, както и
пояснява, че „Съответно предназначението на сградата се определя спрямо при проследяване на инвестицията в периода на устойчивост.
кадастралните регистри и когато там дадена сграда е с предназначение
„административна сграда“, дейностите свързани с изпълнение на СМР са
недопустими по настоящата процедура.“
На кой етап от изпълнението на проектите и как Управляващия орган ще
провери статута на сградите обект на проектното предложение – чрез
служебна проверка в кадастралните регистри или с искане за предоставяне
на документи от страна на кандидата?
Благодаря предварително!
Здравейте,
В случай че желаете да придобиете различни видове активи в
рамките на т. 23. „ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ОСВЕТИТЕЛИ“, то в
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Планираме да инвестираме в енергоспестяващи осветителни тела.
Съгласно изчисленията, които направихме, ще са ни нужни такива,
попадащи в категориите 31-50, 51-100 и >100 W. Когато попълваме
Приложение 18.2 трябва да попълним отделен ред за всеки от трите
диапазона или трябва да ги обединим по някакъв начин и ако да, какъв?

Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка на
допустимите категории активи“ следва да се заложат повече от
един редове за активите по т.23, които да отговарят на отделните
спецификации.

С уважение
При
попълване
на
таблицата
със
заявените
активи
за
ЦУ_на_системи_за_сгъстен_въздух се получава несъответствие между
посочената Максимална референтна стойност в шит 18, която е 25000 лв
до 8 компресора и изчислената Цена за единица от избрания актив.
При попълване в колона 9 "Стойност/размер/величина от съответния
диапазон (напр., kW, m2, m3/h, W, бр., kVAr или др.) (от кол. 3)" на
диапазона от 2 бр компресори
В колона 11 „Цена за единица от избрания актив (лв. без ДДС)
(кол.7*кол.9)“ се получава за 2 компресора стойност от 50 000 лв
А за 8 компресора стойността би станала на 200 000 лв
Т.е. на този етап в колона 3“ диапазон“ трябва ли да се запише числото 1,
за да се получи максимална референтна стойност от 25000 лв, въпреки че
компресорите са в диапазон до 8 бр?

В случай че желаете да придобиете актив по т. 18.
„ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА
СГЪСТЕН ВЪЗДУХ“ от Списъка на допустимите категории
активи (Приложение 18.1), следва да имате предвид, че съгласно
заложените технически критерии, системата може да обхваща до
осем компресора.
От друга страна, единичната цена на актива по т.18 е 25 000 лв.,
като тя е приложима независимо дали броят на обхванатите
компресори е 1 или 8.
При попълването на Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно
Списъка на допустимите категории активи“, в случай че желаете да
придобиете 1бр. система за централизираното управление на
система от сгъстен въздух, която да обхваща до 8 бр. компресори,
трябва в Колона 9 и Колона 12 на Приложение 18.2 да бъде
попълнено 1, по следния начин:

В случай че предвиждате повече от 8 компресора (което за МСП е
слабо вероятно), то в Колона 9 се попълва 1, а в Колона 12 съответният брой управления за всяка група от до 8 компресора
(например, при брой на обхванатите компресори от 9 до 16 в
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Колона 12 се посочва 2, при брой на обхванатите компресори от 17
до 24 в Колона 12 се посочва 3 и т.н.).

88.

20.04.2022г.

Уважаеми Дами и Господа,
във връзка с ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“,
моля за отговор на следните въпроси:
1.
В приложение 18.2 Заявени активи, в минималната референтна
стойност за актива са вписани диапазони за кW на топлинна мощност. По
своя характер чилъра е индустриална машина за охлаждане на
индустриална вода и няма отоплителен товар, като за чилърите фигурира
единствено параметър за охладителна мощност, без да фигурира показател
за топлинна мощност.
В тази връзка, как би следвало да определим референтната стойност на
чилъра – по охладителна мощност или?
2.
Кандидат има два или повече компресора за сгъстен въздух или
желае да си закупи отделно компресор (без вграден изсушител) и отделно
изсушител, В практиката, в повечето случаи, един от компресорите в
производството се явява основен и работи постоянно като базова мощност,
а останалите са спомагателни и се включват периодично. Това означава ли,
че стойността за „изсушителя“ се определя от мощността на основния
(базисен) компресор в kW?

1. По отношение на чилърите мерната единица в колона 6 на шийт
„Заявени активи“ от Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка
на допустимите категории активи“ следва да се чете „охладителна
мощност“.

2. Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по Въпрос
№ 55, т.1.
3. При попълването на Колона 14 от Приложение 18.2 „Заявени
активи съобразно Списъка на допустимите категории активи“
кандидатите могат по своя преценка да заложат и по-ниска цена от
автоматично изчислената в Колона 13.
В т.4 „Бюджет“ (на Формуляра за кандидатстване), бюджетен ред 1
кандидатите трябва да заложат общата стойност на всички активи,
посочени в Приложение 18.2 „Заявени активи съобразно Списъка
на допустимите категории активи“.
В случай че заложената обща стойност на активите в бюджетен ред
1 се различава от общата сума на активите от Приложение 18.2,
Оценителната комисия служебно ще коригира стойността на
разходите в т.4 „Бюджет“, спрямо заложената стойност в
Приложение 18.2.

4. Обстоятелството дали общият размер на заявената безвъзмездна
Пример 1: Искаме да закупим нов компресор 22 kW с инверторно
помощ е по-висок или равен на 25 000 лева се проверява единствено
управление и отделен изсушител. В този случай, при попълване на
в рамките на оценката на проектните предложения.
бюджета, в конкретния бюджетен ред за изсушителя в Приложение 18.2
Заявени активи, би следвало да посочим от падащото меню диапазона от
5.6 до 25 kW по Номинална мощност на основния компресор (който е също
е включен и е отделна част от бюджета по проекта)?
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Разяснения от УО

Пример 2: Имаме един или повече съществуващи компресора, като
основния компресор е 22 kW с инверторно управление, а останалите са
спомагателни. В този случай, при попълване на бюджета, в конкретния
бюджетен ред за изсушителя в Приложение 18.2 Заявени активи, би
следвало да посочим от падащото меню диапазона от 5.6 до 25 kW по
Номинална мощност на основния компресор?
Правилно ли разбираме и тълкуваме условията за остойностяване на
изсушителите?
3.
В приложение 18.2 Заявени активи, в секция заявени активи
единствената активна за попълване на сума за съответния актив от страна
на кандидата е клетка 14.
В случай, че имаме желание да формираме бюджет, при стойности пониски от референтните - определените от УО след извършено пазарно
проучване, допустимо ли е в клетка 14 да заложим стойност, която е пониска от формираната сума в клетка 13, което автоматично ще промени
крайната цена за актива, вписана в т. 15?
4.
Съгласно условията за кандидатстване по процедурата,
минималния размер на заявената БФП по проекта за индивидуален проект
е 25 000 лв.
В тази връзка, допустимо ли е на етап кандидатстване да заложим бюджет,
съгласно който размерът на заявената БФП е над 25 000 лв., но в
последствие на етап изпълнение да извършим разходи в по-малък обем и
респективно да отчетем по-малко разходи по проекта, в следствие на което
размерът на предявената за възстановяване БФП по проекта да бъде под 25
000 лв.?
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