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Дата на разясненията от УО: 12.05.2022г.
130. 05.05.2022 г.

131. 05.05.2022 г.

132. 05.05.2022 г.

Здравейте,
Ако прогнозната стойност на всички активи в клетка "Общо (лв. без ДДС)
на приложение 18.2. и респективно в бюджетен ред 1.1 "Сумарна стойност
на разходите за придобиване на машини, съоръжения, оборудване,
системи, СМР, представляващи дълготрайни активи, включени в Списъка
на допустимите категории активи (Приложение 18.1)" на Формуляра за
кандидатстване е 273 000 лв., но при изпълнение на проекта получим
оферти, всяка от които надвишава 273 812 лв., то ще бъде ли необходимо
провеждането на процедура за избор на изпълнител с публична покана или
ще бъде достатъчно да изберем доставчика чрез две съпоставими оферти?
Здравейте,
коя биомаса считате за неземеделски продукт при положение, че изрично
в приложение 18.2 в секцията за котли за изгаряне на биомаса е посочено,
че са допустими горива с дървесен произход? Допустими ли са котли на
дърва?

Уважаеми госпожи и господа,
Представляваното от мен предприятие е кредитополучтел по договор за
банков револвиращ кредит с Уникредит. Кредитът е включен в Програмата
за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията,
пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19

Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по Въпрос
№10, т. II и Въпрос №78, т.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“.
Котлите на биомаса - т. 4 от Списъка на допустимите категории
активи (Приложение 18.1) - са предназначени за изгаряне на твърди
горива от дървесна или друга биомаса с дървесен произход.
Допустими са твърди горива от дървесен чипс, дървесни пелети,
дървени стърготини, брикети и други с дървесен произход.
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, вкл. котли на дървен материал.
Доколкото визираната в запитването помощ по Програмата за
портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на
предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията
от COVID-19 е отпусната съгласно правилата на „Временна рамка
за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в
условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от
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(предишно наименование Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на 19.03.2020 г., а единственият приложим режим по настоящата
ликвидността на МСП).
процедура е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) №
1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно
Съгласно т.9 Други условия от Договора за банков револвиращ кредит, “с прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране
включването на кредита в Програмата, предприятието става получател на на Европейския съюз към помощта „de minimis“, то полученият
държавна помощ - “Помощ под формата на гаранции по заеми”, описана в банков кредит не трябва да се описва в раздел IV. Получена
раздел 3.2 и 3.4 от Временната рамка. Размерът на помощта е равен на минимална помощ на Приложение 1.
договорения размер на Кредита”
Във връзка с попълването и декларирането на данни в раздел IV. Получена
минимална помощ на Приложение 1- Декларация при кандидатстване и
посочения в т. 1.2 пример за индиректна помощ, а именно “Минимална
помощ може да бъде и отпускането на заеми при по-ниски лихвени
проценти или др. облекчителни условия, предоставянето на гаранции по
заеми при по-облекчени условия, капиталовите субсидии”, следва ли да
декларираме в таблицата за получените минимални помощи кредита,
съгласно който сме получател на държавна помощ?
133. 05.05.2022 г.

С уважение,
Уважаеми експерти,
във връзка със зададен въпрос 105, т. 4 и препращането към Ваш отговор
62, т.1, моля за следните допълнителни разяснения:
Предвид дадената възможност за предварително изпълнение на проектите,
след тяхното подаване и с цел правилно разходване на финансирането,
моля за конкретен отговор на поставения въпрос:
1. В случай, че проектното предлoжение предвижда доставка/полагане на
изолационни системи на обща стойност 260 000 лв, без ДДС и доставка на
компресор на стойност 35 000 лв. без ДДС - задължително ли е провеждане
на процедура по реда на ПМС 160/2016 г, за придобиване на активите?
Съгласно CPV кодовете, двете процедури попадат в различни групи от
класификатора, съответно не би следвало да са функционално свързани
помежду си.

1. На база на предоставената в запитването информация може да се
заключи, че в описаната хипотеза не е необходимо да се провежда
процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на
ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.
В допълнение, моля, запознайте се със становището на УО на
ОПИК по Въпрос №106.
2. Моля, запознайте се със становището на УО на ОПИК по Въпрос
№75.
3. Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и
приложенията към тях не съдържат подобно изискване.
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2. В случай, че се предвижда провеждане на процедура по реда на ПМС В допълнение, моля, запознайте се със становището на УО на
160/2016 г., какъв следва да е предмета на процедурата по дейност ОПИК по Въпрос №106.
"Топлоизолационни системи от сандвич панели"? "Доставка на
топлоизолационни системи от сандвич панели с включен монтаж" или
"Полагане на топлоизолационна система от сандвич панели" с Обект на
процедурата "строителство"?
3. Необходимо ли е да се провежда процедура за избор на изпълнител по
ПМС 160 за всеки проект с общ бюджет надвишаващ 273 812 лв.,
независимо от включените в проекта инвестиции?
Здравейте,
В запитването не се съдържа достатъчно информация за
предоставяне на еднозначно и категорично становище.
Фирмата ни е в сферата на производството на хладилно и климатично Разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат
промишлено оборудване.
становище относно качеството на проектното предложение (вкл.
Допуска ли се финансиране по програмата за закупуване и инсталиране на относно допустимостта на заявените за подкрепа разходи).
термопомпа за сграда със смесено предназначение, която сме наели.
За повече подробности относно видовете сгради и допустимостта
Предназначението на сградата е складово-сервизна база и офис на инвестициите по настоящата процедура в различните видове
помещения.
сгради – моля, запознайте се със становище на УО на ОПИК по
Част от помещенията в сградата, които не използваме за нашата дейност, Въпрос №16 и Въпрос №104.
отдаваме по наем на други фирми с различни сфери на дейност .
Има ли възможност да кандидатстваме по тази процедура?

135. 05.05.2022 г.

Благодаря.
Уважаеми госпожи и господа,
Допустими ли са за финансиране дейности, свързани с изпълнение на СМР
(ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ ИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В СГРАДИ)
на сграда с предназначвение "Складова база, склад" по нотариален акт?
Сградата се използва по предназначение, собственост е на предприятиетокандидат и се намира се на територията на производствено предприятие,
развиващо основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща
промишленост”.

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 (вкл.
относно допустимостта на заявените за подкрепа разходи).
За повече подробности относно видовете сгради и допустимостта
на инвестициите по настоящата процедура в различните видове
сгради – моля, запознайте се със становище на УО на ОПИК по
Въпрос №16 и Въпрос №104.
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С уважение,
Здравейте!
С архитектурен проект стара индустриална сграда (в експлоатация от 70те години на миналия век) с промишлено предназначение е разделена на
отделни самостоятелни обекти (помещения). Към собствеността на всеки
самостоятелен обект в нея са придадени и съответните идеални части от
общите части на сградата, правото на строеж и съответстващи идеални
части от поземления имот. Сградата е предимно едноетажна, но там където
не е, помещенията на допълнителните нива са придадени към
помещението на основното ниво. По този начин всеки самостоятелен обект
има едновременно собствен покрив над себе си и земя/терен под себе си,
т.е. отгоре и отдолу не граничи с друг самостоятелен обект в сградата. Така
на практика грижата за покрива остава ангажимент на всеки
собственик/ползвател на самостоятелния обект под този покрив. За това в
момента не е налично формално споразумение между собствениците на
отделните самостоятелни обекти, но вероятно бихме могли да изготвим и
подпишем такова. Ние сме собственик на един от тези самостоятелни
обекти, в който развиваме своята производствена дейност.
Предназначението на помещенията съответства на дейността, която се
осъществява в тях. Бихме искали да подготвим и подадем проектно
предложение, което включва: 1) закупуване и монтиране на
топлоизолационни „сандвич“ панели върху покрива за подобряване на
топлосъсхранението, и 2) доставка и монтаж на енергоспестяващи
осветителни тела в работните помещения. Тъй като в условията за
кандидатстване се споменават сгради (собствени или наети), но не и
отделни помещения (самостоятелни обекти), молим за Вашето становище
относно възможната допустимост на тези инвестиции, като се вземат
предвид описаните особености на собствеността.

137. 08.05.2022 г.

Предварително благодарим!
Здравейте!

Разяснения от УО

Разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат
становище относно качеството на проектното предложение (вкл.
относно допустимостта на заявените за подкрепа разходи).
Все пак, следва да имате предвид, че Условията за кандидатстване
не съдържат изрично изискване инвестициите по проекта да
покриват площта на цялата индустриална сграда, като е допустимо
те да са концентрирани в един от обектите, при спазване на всички
приложими изисквания и критерии по настоящата процедура.

Допустимите кандидати по настоящата процедура следва да
развиват своята основна икономическа дейност в сектор C
4

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-6.002
„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“

№

Дата на
получаване

138. 09.05.2022 г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

Възможно ли е кандидатстване по проекта на предприятие, което е с код „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на
по икономическа дейност 55.10.
икономическите дейности (КИД-2008).
Всички кандидати, които не отговарят на горепосоченото
изискване (вкл., предприятията, които развиват своята основна
икономическа дейност в код 55.10 „Хотели и подобни места за
настаняване“) са недопустими кандидати по настоящата
процедура.
Здравейте,
Бенефициентът се задължава да предприеме всички необходими
Предприятие Х ЕООД има управител, който в предприятие У ООД има мерки за избягване и предотвратяване на конфликт на интереси
40% от капитала, другите 60% са притежание на другия съдружник, който и/или свързаност по смисъла на § 1. от Допълнителните разпоредби
е и управител на ООД. не
на Търговския закон, както и да уведоми незабавно Управляващия
Възможно ли е при процедура обявена от предприятие Х по две орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да
съпоставими оферти и спечелена от предприятие У, да има конфликт на предизвика подобен конфликт или свързаност.
интереси! И двете предприятия съгласно ЗМСП са независими?
При изпълнение на административния договор за предоставяне на
Лека и успешна седмица!
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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