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Дата на разясненията от УО:19.02.2018
79.

07.02.2018

Здравейте!
Във връзка с процедурата имаме следния въпрос:
Предприятие приема отпадъци и ги използва като суровина за производство на
продукти.
В процеса на производство се включват само приеманите отпадъци и няколко
вида спомагателни материали, които не стават част от готовия продукт - те се
изпаряват и/или утаяват.
Спомагателните материали /част от тях/ са опасни химически вещества.
Планира се внедряване на нова технология, с която от производствения процес
ще бъдат изключени част от опасните спомагателни материали, но
количеството приеман отпадък, влаган в производството на единица продукт,
ще остане същото.
В същото време ще се повиши производствения капацитет на предприятието и
след изпълнението на проекта то ще може да приема по-големи количества
отпадъци в сравнение с 2016 г. и да произвежда по-голямо количество краен
продукт.
В одита за ресурсна ефективност се предвижда попълването на Таблица 1.1.
Правилно ли предполагаме, че трябва да бъде попълнена и Таблица 4.5 с
информация за приемания отпадък?
Как при попълването и да прогнозираме максималните количества приети
отпадъци след изпълнението на проекта?

80.

07.02.2018

Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg
Здравейте!
По процедурата имаме следния въпрос:

Бихме искали да обърнем внимание, че ако като ефект от внедряването на
новата пилотна технология ще се намали само количеството използвани
спомагателни материали, вкл. опасните химични вещества, които се съдържат в
тях, без да е налице намаляване на количеството използвани суровини на
единица продукция или по-ефективно управление на отпадъците на единица
продукция, проектното предложение ще бъде отхвърлено, защото би получило
0 точки по критерий 3 от раздел II на Критериите за техническа и финансова
оценка (Приложение К). Това че предприятието ще увеличи количеството
произведена продукция не означава автоматично, че същото е свързано с
намаляване на количеството използвани суровини на единица продукция или
по-ефективно управление на отпадъците на единица продукция.
В описания от Вас случай, за да е налице ресурсна ефективност от гледна точка
на използваните суровини по смисъла на процедурата, следва да намалите
количеството използван отпадък като суровина с оглед на факта, че друг вид
суровина не се използва в производствения процес (съгласно описаното във
въпроса Ви).
Таблица 4.5. в одита за ресурсна ефективност не съществува. Таблицата, която
се отнася до приемания отпадък в Одита е таблица 4.3.
Максималните количества приети отпадъци се прогнозират според това каква е
планираната производителност на предприятието на годишна база след проекта,
както и съобразно това колко приет отпадък ще се влага на единица продукция.

В таблица 1 от Одита за ресурсна ефективност кандидатът попълва всички
продукти, които се отнасят до кода на икономическа дейност, спрямо която са
предвидени дейности свързани с подобряване на ресурсната ефективност и е
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Предприятие има два кода по ПРОДПРОМ.
Ще се подобрява ресурсната ефективност на дейността само по единия код.
В одита за ресурсна ефективност и в Таблица 1 само данни от тази дейност ли
да се включат?
Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg

Разяснения от УО
обект на одита за ресурсна ефективност, независимо от това дали те са в рамките
на един и същ или различен код по ПРОДПРОМ. Същото се отнася и за
останалите части на Одита за ресурсна ефективност, които са приложими за
проекта на кандидата.
Обръщаме внимание, че в раздел I, т. 3 на Одита, в случай че на площадките,
където се извършва икономическата дейност, обект на одита, кандидатът
осъществява и други икономически дейности, следва да опише и
продуктите/услугите, които се произвеждат/предоставят в рамките на тези
икономически дейности.
С оглед спецификата на информацията, която следва да се предостави в раздел
V, същата не обхваща всички продукти, които се отнасят до кода на
икономическа дейност, спрямо която са предвидени дейности свързани с
подобряване на ресурсната ефективност.
За повече информация може да се запознаете и с отговор на въпрос 63.

81.

07.02.2018

Здравейте!
Предприятие произвежда краен продукт, който отчита в справката по
ПРОДПРОМ в килограми и в тази мерна единица попълва колона 3 от Таблица
1.1 от одита.
Обаче влаганите в продукта суровини са с различна размерност - кг, литър,
линеен метър и бройки. Тези различни мерни единици би следвало да
попълним в колона 2 от Таблица 1.1
Как при това положение да попълним колона 4 от Таблица 1.1? Да делим литър
на килограм ли?

Относно различните мерни единици, моля, запознайте се отговор на въпрос 77,
т. 1.
Относно мерната единица на колона 3 същата може да е брой.

Можем ли в колона 3 да попълним бройки?

82.

08.02.2018

Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg
Според образеца на одита

Посочената от Вас дейност би се считала за дейност, свързана с повишаване на
ресурсната ефективност, но не защото се намалява количеството на използвани
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Дейност, която води до увеличение на количеството на една или повече
суровини, влагано при производството на единица продукт след изпълнение на
проекта (независимо от това, че в рамките на тази дейност ще бъде
постигнато намаляване на една или повече суровини) не представлява
дейност, свързана с подобряване на ресурсната ефективност. Дейността и
свързаните с нея активи отпадат от проекта, а свързаните с нея суровини не
следва да бъдат взети предвид при оценката на критериите, където тези
суровини участват.

спомагателно материали, а защото това би довело до по-ефективно управление
на отпадъците на единица продукция.
Цитираният от Вас текст се отнася само до суровините, влагани при
производството на единица продукт, не и до спомагателните материали.

В случай, че:
В сегашния производствен процес се използват спомагателни материали А и
Б, които генерират отпадък, който не може да се рециклира,а се депонира. При
интегриране на нов процес А и Б се заменят изцяло от спомагателен материал
В, който е много по-малък като количество за единица произведен продукт от
А и Б, използва се многократно чрез рециклиране на място и отново влиза в
системата като спомагателен материал.
Такава дейност счита ли се за свързана с подобряване на ресурсната
ефективност по проекта, след като се намалява вложеното общо количество
спомагателни материали, а генерирането на отпадъци се свежда до нула,
въпреки че се въвежда нов за процеса спомагателен материал? В тълкуването
на по-горе цитирания текст има ли се предвид само суровини или в това число
влизат и спомагателни материали?

83.

08.02.2018

Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg
Здравейте,
Имам въпроси относно прилагането на критерия за оценка по т. ІІІ.2
.“Проектът се отнася до един от специфичните отпадъчни потоци“ от
критериите за техническа и финансова оценка на проектните предложения.
Намаляването на специфичните отпадъчни потоци в резултат на изпълнението
на проекта може да се осъществи на различен етап на продуктовия жизнен
цикъл – както на етап производство, така и на следващите етапи потребление

1. Както е видно от източника на информация по критерий 2 от раздел III на
Критериите за техническа и финансова оценка (Приложение К), специфичните
отпадъчни потоци се разглеждат само по отношение на отпадъците, които са
резултат от производствената дейност на кандидата и не обхващат фазите на
потребление и излизане от употреба.
2. Предвид отговорът по т. 1, не е необходимо да бъдат правени допълнителни
уточнения и допълнения.
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и излизане от употреба. Например, инвестициите по проекта могат да доведат
до двойно удължаване на трайността и срока за ползване на определен продукт.
Този обновен продукт, поради двойно по-продължителната си употреба в
сравнение със стария продукт, ще доведе на етапи потребление и излизане от
употреба до двойно намаление на отпадъчните потоци, свързани с продукта (за
същия обем полезна дейност ще се потребява и ще достигне до излизане от
употреба двойно по-малко количество от обновения продукт).
По сходен начин въвеждането на рециклируими материали за производството
на обновения продукт ще доведат до намаляване на отпадъчните потоци,
свързани с този продукт, на етап излизане от употреба поради възможността за
рециклиране.
В двата посочени случая проектът ще има определен принос за намаляване на
отпадъчните потоци, свързани с продукта, на етапи потребление, респ.
излизане от употреба, като обаче проектът може да не води до намаляване на
отпадъчните потоци на етап производство.
В този контекст въпросите ми са следните:
1. Критерият по т. ІІІ.2 .“Проектът се отнася до един от специфичните
отпадъчни потоци“ само до етап производство ли се отнася, или той обхваща и
случаите, при които намалението на специфичните отпадъчни потоци става на
някой от следващите етапи от продуктовия жизнен цикъл (потребление и
излизане от употреба)?
2. В случай, че отговорът на предишния въпрос е, че критерият обхваща всички
случаи на намаление на специфичните отпадъчни потоци вследствие на
проекта, независимо на кой етап на продуктовия жизнен цикъл става това, ще
е необходимо уточнение къде в образеца на одит за ресурсна ефективност
следва да се посочи обосновката на намаляването на отпадъчните потоци на
етапи потребление/излизане от употреба.
В образеца на одит за ресурсна ефективност (приложение Е) е предвидено
информацията относно приноса на дейностите по т. 4.6 към специфичните

Разяснения от УО
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отпадъчни потоци да се представи в последния трети булет на т. 4.6. Тъй като
обаче дейностите по т. 4.6 се отнасят до по-ефективно управление на
отпадъците при производството на единица продукция, може да се направи
извод, че в т. 4.6 се описват само дейностите, отнасящи се до намаление на
специфичните отпадъчни потоци на етап производство.
От друга страна, описването на дейностите, свързани с подобряване на
ресурсната ефективност на продуктите на последващите фази от продуктовия
жизнен цикъл (потребление и излизане от употреба) е предвидено да става в т.
5.3.
Въпросите в тази връзка са два:
2.1. В т. 5.3 от образеца на одит за ресурсна ефективност ли следва да се описва
приноса на проекта към намаляване на специфичните отпадъчни потоци на
етапите потребление и/или излизане от употреба?
2.2. В случай, че отговорът на предишния въпрос е положителен, би следвало
чрез тълкуване или отстраняване на явен технически пропуск Управляващият
орган да допълни източниците на информация за оценката по критерия. Сега в
Критериите и методологията за оценка на проекти предложения (приложение
К) в колона „Източник за проверка“ към критерия по т. ІІІ.2 .“Проектът се
отнася до един от специфичните отпадъчни потоци“ като основен източник на
информация по критерия е посочен „одит за ресурсна ефективност, т. 4.6.
Отпадъци след изпълнението на проекта от Раздел IV Използване на ресурси“.
Чрез тълкуване или отстраняване на явен технически пропуск Управляващият
орган би следвало да прилага този текст разширително, както следва: „одит за
ресурсна ефективност, т. 4.6. Отпадъци след изпълнението на проекта от
Раздел IV Използване на ресурси и т 5.3. Дейности, свързани с подобряване на
ресурсната ефективност на продуктите на последващите фази от продуктовия
жизнен цикъл от Раздел V Ефект от изпълнението на проекта. Наличие на
промишлена симбиоза.“
Подател: Атанас Кирчев
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Разяснения от УО

Ел. поща: a.kirchev@finvera.org
84.

09.02.2018

Уважеми господа,
1. В условията на програмата ресурсна Ефективност, сте посочили, че
подобряването на енергийната ефективност не се приема по програмта.
Но ако фирмата притежава сертификат, или получи такъв по време на
изпълнението на програмата, че цялта получаване енергия е от възобновими
източници, ще се приема ли за ресурсна ефективности и намаляване , най -вече
на емисийте ?
т.е. няма енергийна ефективност а замяна на един ресурс с друг?
2. В условията на програмата ресурсна Ефективност, сте посочили в т. 6
naраздел II. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА
ДЕЙНОСТ
Информация за наличието на изисквани по закон разрешителни,
вкл. рег. № на същите.
Това включва ли разрешителните за заустване?
1.

Подател: doytchin@yahoo.co.uk
Ел. поща:Дойчин Дойчев

1. Съгласно определението за ресурсна ефективност, дадено в Приложение П
„за целите на настоящата процедура под ресурсна ефективност се има
предвид дейности, свързани с намаляване разходването на суровини и/или
дейности, насочени към ефективно управление на отпадъците при
производството на единица продукция. Ресурсите, по отношение на които е
допустимо да се заявят инвестиции с цел тяхното по-устойчиво използване са
изрично посочени в Одита за ресурсна ефективност (Приложение Е).
Енергията като вид ресурс не е обект на мерки за ресурсна ефективност по
настоящата процедура“.
На база посоченото не следва да се предвиждат дейности в одита за ресурсна
ефективност, насочени към намаляване използването на енергията като
суровина. Това, че фирмата притежава сертификат, че цялата получавана
енергия е от възобновяеми източници, не е пречка за участие в процедурата,
просто следва да се предвидят дейности, при които намаляваната суровина е от
източник, различен от енергия.
Допълнително, както е посочено в т. 3 на Одита за ресурсна ефективност,
кандидатът следва да попълни точката за емисиите “единствено в случаите,
когато подобряването на ресурсната ефективност има влияние върху
излъчваните емисии“. При условие, че кандидатът няма право да заявява
намаляване използването на енергия като суровина, няма как същата да се
отрази на емисиите в резултат от дейностите по проекта.
2. Бихме искали да обърнем внимание, че цитираната от Вас точка е в рамките
на раздел VII, т. 1 от Одита за ресурсна ефективност. Съгласно точката се
изисква и информация за наличие на разрешително за заустване, но същото е
приложимо единствено в случаите, когато кандидатът е заявил дейности,
свързани с оптимизиране на количеството използвана вода съгласно раздел IV,
т. 2 от Одита.

