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Относно: Коментари и предложения на обявено обществено обсъждане процедура за подбор на
проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО/ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РУО,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕК,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН из.д. РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕК В БЪЛГАРИЯ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На 15.03.2022г. в интернет страницата си УО на ОПИК 2014-2020 обяви публично обсъждане на условия и
приложеноя по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на
енергийната ефективност“, с бюджет от 136 226 120 лв. (69 651 309,16 евро).
В тази връзка излагаме наши коментари и предложения за изменения, както следва:
ПЪРВО. В публикувани за обществено обсъждане Условия за кандидатстване определената цел и
направената обосновка в точка 2 по процедурата не кореспондира с избрана таргет група и определените
условия за допустимост на кандидати по процедурата.
Предлагаме промяна на ТАРГЕТ ГРУПАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА за предоставяне на фокусирана подкрепа по
процедурата и съотвентно конкретна промяна на Условията за кандидатстване в т. 11.1 Критерии за
допустимост на кандидатите, като:
ОТПАДНЕ текст : „4) Кандидатите следва да развиват своята основна икономическа дейност в сектор C
„Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).“
ВПИСВА СЕ НОВ ТЕКСТ:

▪ Консултиране по финансиране, управление/администриране на
активни/одобрени проекти по ОП по Структурни фондове на ЕС
▪ Изготвяне на проектни предложения по ОП на ЕС, АХУ, национални
програмни схеми на подпомагане и други донорски програми
▪ Управление на одобрени проектни предложения

„4) Кандидатите следва да развиват своята основна икономическа дейност, съгласно Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008) в един от следните сектори:
- Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
- Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
- Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
Обосновка
Република България е малка държава, силно над 90% суровинно и енергийно зависима от външни
доставчици и Световна пандемия КОВИД -19 , военни операции в 2022г оказват пагубно влияние върху
разввитието и устойчивостта на икономиката и.
Глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 в един двугодишен период и въвеждани
ограничителни мерки водят до нарушаване функционирането на почти всички икономически дейности,
като най-засегнати от КОВИД-19 ограничителни мерки със Заповеди на Здравен министър си остават
предприятията, структуроопределящи ТУРИСТИЧЕСКИЯТ СЕКТОР И ТЪРГОВИЯТА, а именно предприятията,
попадащи в сектори Сектор I - ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО и Сектор G - ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА
АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ.
2022 година е белязана от икономическа, военна и енергийна криза и ясно изразено покачване на цената
на електрическата енергия, природния газ и горива нарушаващи функционирането крехкото следковид
състояние на стопанската дейност в условия на по-малко нови договори за изпълнение, несигурност на
изпълнявани поръчки при промяна на доставни цени.
Засегнати са всички стопански обекти, участници в стопанския живот. Докато повишението на доставни
цени на енергийни източници и разходите за производство, може да бъде преодоляно от преработващите
предприятия, чрез увеличаване на обема на произвеждана продукция, то този защитен механизъм е
неприложим за предприятията в Сектор I - ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО и Сектор G - ТЪРГОВИЯ;
РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ.
Един прост пример: Калкулиране на по-висока цена на консумирана енергия, не може да задържи цената
за сключени договори за туристически пакети, тъй като не е възможно да се увеличи обема на местата за
настаняване в традиционен обект от Сектор I - ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО.
Покачването на цената на консумирана енергия, води лавинно до покачване на цените на стоките в Сектор
G - ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ, което се отразява пряко в покачване на цената
на суровини и материали за производство.
За ограничаване на инфлацията и фатални последици върху стопанската дейност при високи цени на
енергийни източници е необходима фокусна подкрепа по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване
на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на предприятия в сектори - Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО
И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ и Сектор C
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ.
ВТОРО. Предвид важността от подобряване на енергийната ефективност на предприятията, в условията на
несигурност в доставки на енергийни източници и съхранявани резерви предвидения бюджет в размер на
136 226 120 BGN или 69 651 309,16 EUR единствено от Европейския фонд за регионално развитие по линия
на REACT-EU е крайно недостатъчен и залага подпомагане на не повече от 1700 предприятия.
1.

При наличие на бюджетен излишък в 2020 година в Републикански бюджет, отпадане на извънредни
разходи в Пандемия КОВИД-19 не виждаме причина държавата да не участва с национално
финансиране в размер на разпределение 50% и общият бюджет по процедурата да не бъде удвоен, тъй
че размерът на финансиране да достигне 272 452 240 BGN или 139 302 618,32 EUR.

2.

Съществува и Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, средствата на който следва
да бъдат вложени в реализацията на проекти по процедурата

3.

Скрит свободен финансов резерв по линия на Европейски Структурни Инвестиционни Фондове са
налични и предоставени в бюджета на Фонд на фондовете за дялово и квази-дялово финансиране,
гаранции по заеми на предприятия. Изхождайки от неотложността в условията на енергийна кризата
за страната тези средства следва да бъдат възстановени по ОПИК 2014-2020 и същите да бъдат
включени в посочената процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване
на енергийната ефективност“.

▪ Консултиране по финансиране, управление/администриране на
активни/одобрени проекти по ОП по Структурни фондове на ЕС
▪ Изготвяне на проектни предложения по ОП на ЕС, АХУ, национални
програмни схеми на подпомагане и други донорски програми
▪ Управление на одобрени проектни предложения

ТРЕТО. В предложените Условия за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на
МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ не е предридена техническа и финансова оценка на
подадените предложения и остава неясно на какъв принцип ще бъде разпределен бюджета при
изчерпване на средствата за подкрепа на всички допустими участници по схеемата.
ЧЕТВЪРТО. Начина на кандидатстване, договаряне и предоставяне на средства по ЕСИФ с процедура
BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ не извършва
надеждна идентификация на кандидата, получател на публични средства, в хипотезата на подаване на
Формуляр и приложения от упълномощено лице- това е врата за злоупотреба с финансови инструменти,
тъй като процесът на упълномощаване не е обезпечен и гарантиран в присъствието на Нотариус.
Моля текст „б/ Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение – попълнено по образец
(Приложение 2), с което се упълномощава титулярят на КЕП, с който ще се подаде проектното
предложение.“ в точка 24. Да бъде променен на „б/ Изрично нотариално заверено пълномощно за
подаване на проектното предложение – попълнено по образец (Приложение 2), с което се упълномощава
титулярят на КЕП, с който ще се подаде проектното предложение.“
ПЕТО. И така след раздели ПЪРВО и ВТОРО, това е точката с най-висок приоритет и наши очаквания за
промяна на предложени документи по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез
подобряване на енергийната ефективност“ . Оакваме в резултат на проведено обществено обсъждане
промяна в предложено базово съдържание на Списък на допустимите категории материали и оборудване
– Приложение 18.
През 2018г. страните членки на ЕС договарят като цел 32 % дял на възобновяемите енергийни източници
в потреблението на енергия в ЕС до 2030 г. През юли 2021 г., с огледна новите амбиции на ЕС в областта на
климата, делът на целта по отношение на ВЕИ нараства още.
В Приложение 18 липсват всякакви системи за производство на електроенергия за собствено потребление,
както и на ВЕИ за отопление и охлаждане в сграден фонд, използван от предприятията. Липсват всякакви
фотоволтаични централи за собствено потребление.
Макар на стр. 15, т. 13.1 Допустими дейности , т. 1 да е записано , че могат да получат финансиране
инвестиции в системи, които произвеждат енергия, при условие, че произвежданата от тях енергия е
единствено за собствено потребление. В Условията за кандидатстване не става ясно дали инвестициите във
фотоволтаични системи за собствено потребление са допустими за финансиране по процедурата. Още
повече , че липсват изцяло в Приложение 18.
В Приложение 18 липсват Котли на твърдо гориво от възобновяеми източници/биомаса, каквито са котлите
ползващи дървесни пелети, слънчогледови пелети и дървесен чипс. Предвид, че посоченото твърдо гориво
се числи към ВЕИ, би следвало и този тип котли да се добавят към Приложение 18.
ШЕСТО. В предложен на обществено обсъждане Списък на допустимите категории материали и оборудване
– Приложение 18, не са посочени референтни цени, нито принципите и механизма, който ОПИК 2014-2020
ще приложат в избора на метод, гарантиращ прозрачност, ефективност и ефикасност на разходване на
публични средства.
Очакванията ни са ОПИК да гарантира ефикасното и ефективно разходване на средства по процедурата като
определели референтни максимални цени в Приложение 18 на база на цени на производител, както и да
бъдат публично описани причините да не бъдат приложени цени на производител.
При условие, че в бюджета бъдат заложени по 10% от максимални референтни цени, считаме за напълно
излишно условието за събиране по две оферти на етап изпълнение за доставка на активи по Списъка.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

С Уважение

22.3.2022 г

СВЕТЛА АНДОНОВА-Управител

гр. Пловдив

На АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

