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85.

13.02.2018

Уважаеми господа,
В Декларацията за държавни/минимални помощи Приложение Г липсва точка
5, а е налице следното указание.
Във връзка с декларираното в т. 5, моля представете попълнено Приложение
2.
Моля да дадете указания как да се процедира в този случай.

86.

13.02.2018

Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg
Уважаеми г-жи и г-да,
във връзка с процедура BG16RFOPO002-3.004 „Подкрепа за пилотни и
демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ имаме
следните въпроси, отнасящи се до случай на предприятие, произвеждащо
продукти само на ишлеме:
1. При попълване на Приложение Е Одит за ресурсна ефективност, таблица
1.1. в колона 1 и колона 2 данни на базата на каква справка да посочим, тъй
като за кандидата „влаганите суровини“ са всъщност материали на клиента,
на който се предоставя производствена услуга – ишлеме? Т.е. при случай на
ишлеме цитираната в Приложение Е Справка по видове ресурси, изготвяна по
счетоводни данни не обхваща влаганите в производството материали на
клиента.
2. При попълване на Приложение Ж Икономическа оценка на проекта, лист
„Срок на откупуване“, в Указанията за попълване на Колона 8 е посочено:
„Попълва се цената на единица суровина, спомагателен материал, вода и
операция по управление на отпадъка за 1 кг. образуван отпадък за 2016 г.“.
Моля, уточнете, в случай на производство на ишлеме, т.е. при работа с
материали на клиента, как да определим цената на единица суровина и/или
спомагателен материал?

В Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение Г) е допусната
техническа грешка в номерацията и липсва точка 5. Цитираната от Вас
забележка се отнася до раздел II, т. 4 на Декларацията.
В случай че дадено предприятие кандидатства за финансиране под режим de
minimis, същото следва да попълни приложение 2 към Декларацията.

1. В случай на предприятие, произвеждащо продукти само на ишлеме,
предоставените от ишлемедателя (възложителя на услугата) суровини не се
заплащат от изпълнителя, но в рамките на производствената му база същите се
съхраняват и преработват. В тази връзка предприятието, работещо на ишлеме
следва да отрази счетоводно това обстоятелство като направи съответните
счетоводни записвания в определените за целта в индивидуалния сметкоплан
задбалансови сметки. Сумата, с която се заприходяват задбалансово
предоставените за преработка суровини следва да съответства на отчетната
стойност, с която те се водят при клиента /ишлемедателя/. На база посоченото
предприятие, произвеждащо продукти на ишлеме би следвало да може да
предостави справка по счетоводни (задбалансови) данни за използваните за
производството на тези продукти суровини.
2. Както и по-горе е посочено, сумата с която се заприходяват задбалансово
предоставените за преработка суровини следва да съответства на отчетната
стойност, с която те се водят при клиента /ишлемедателя/ и в тази връзка на
база на тази информация производителят на ишлемето би следвало да може да
определи цената на единица продукция на приетите от него суровини.

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-3.004 „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“

№

87.

Дата на
получаване

13.02.2018

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

Подател: Весела Николова
Ел. поща: vesela.nikolova321@gmail.com
Здравейте,
Във връзка с процедурата BG16RFO002-3.004 "Подкрепа за пилотни и
демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите"
моля да отговорите на следния въпрос:
В член 6.4 от Административния договор текстът е следният:
„По отношение на следните индикатори:
- Срок за откупуване на инвестициите;
- Повишаване на ефективността на производствените разходи,
бенефициентът има ангажимент да извърши отчитане на реално постигнатите
резултати в края на третата приключена финансова година, следваща
годината на приключване на проекта като, в случай на неизпълнение,
корекцията ще бъде извършвана съгласно посоченото в чл. 6, т. 6.2.“

Разяснения от УО

Съгласно Условията за кандидатстване целевите стойности на индикаторите
„Срок за откупуване на инвестициите“ и „Повишаване на ефективността на
производствените разходи“ се залагат в съответствие с данните в Приложение
Ж „Икономическа оценка на проекта“. Кандидатът има ангажимент да
извърши отчитане на тези индикатори в края на третата приключена
финансова година, следваща годината на приключване на проекта. Проверката
ще бъде извършена въз основа на данните за тригодишния период по
отделните
елементи,
които
се
използват
за
изчисляване
на
критерия/индикатора съгласно Приложение Ж.
Постигнатите стойности, на описаните по-горе индикатори, ще бъдат обект на
проверка от страна на Управляващия орган съгласно Административния
договор и, в случай на неизпълнение на целевите стойности, ще бъдат
прилагани разпоредбите на ПМС № 57 от 28 март 2017 г. за приемане на
Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за
извършване на финансови корекции,

Същевременно в Приложение “Kритерии и методология за оценка на
проектни предложения” има критерий “Срок за откупуване на инвестициите”
и са посочени точки за различни годишни периоди, които надвишават трите
години след приключване на проекта.
Въпросът ми е дали ще има финансова корекция след третата приключена
финансова година, ако инвестицията не е откупена.

88.

13.02.2018

Подател: Ваня Комитова
Ел. поща:vaniakomitova@abv.bg
Здравейте,

Цитираното от Вас изискване произтича от регламент на Комисията (ЕС) №
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Имам въпрос по процедурата BG16RFO002-3.004 "Подкрепа за пилотни и
демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите".
Точка 25. от раздел V. Финансови ограничения, ограничения произтичащи от
Условията за кандидатстване и интензитет на помощта от “Kритерии и
методология за оценка на проектни предложения” е със следното съдържание:
„По Елемент А, в случай че кандидатът го изпълнява при условията на
„Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент
(ЕС) № 651/2014 най-малко 25 % от общите допустими разходи по проекта са
съфинансирани чрез собствени средства на кандидата или със средства от
външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа.“
Бихте ли обяснили тези 25% за какво точно се отнасят, тъй като в същия
раздел и в Условията за кандидатстване са посочени проценти за
безвъзмездна помощ за съответните категории предприятия в отделните
райони в размер на 35%, 45%, 60 % и 70% ?

89.

14.02.2018

Подател: Мая Тодорова
Ел. поща: maiatodorova@abv.bg
Предвид отговор на въпрос 62 и конкретно „Обръщаме внимание, че
географското място не е единственият признак за определянето на нов
стопански обект. Новият стопански обект трябва да бъде самостоятелно
обособен, без да разчита на съвместни технически ресурси със
съществуващия стопански обект“, моля да поясните ще се счита ли за нов
стопански обект, ако кандидатът обособи в нов физически отдалечен обект
производствена база, в която да произвежда подобрени продукти, с отпадъци
от съществуващата си производствена база? Както и вариант 2 – произвежда
същите продукти, но с подобрен производствен процес и оптимизирано
използване на суровини в резултат от проекта. Реално единствената разлика с
„разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект“ е
географското място, което е избрано заради по-добрите възможности за
намиране на работна ръка.
Подател:Александър Илиев

Разяснения от УО
651/2014 за обявяването на някои категории помощи за съвместими с
вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора и поконкретно чл. 14, пар. 14 от същия регламент и се отнася за проекти, които са
заявили елемент А при условията на режим „регионална инвестиционна
помощ“. Изискването е приложимо в хипотези, при които освен режим
„регионална инвестиционна помощ“ кандидатите заявяват за подкрепа разходи
и под друг режим, с по-висок интензитет, в резултат на което средният
процент на съфинансиране, който дължи кандидата, би паднал под 25 %.
С оглед на максималните интензитети по другите елементи на процедурата,
подобна хипотеза в конкретния случай не е възможна, но с цел включване на
контроли по отношения на всички видове изисквания, включени в регламент
на Комисията (ЕС) № 651/2014, цитираният от Вас критерий също присъства в
Критериите и методологията за оценка на проектни предложения.

Въз основа на представената във въпроса информация Управляващият орган
не може да даде становище в коя хипотеза попада новото място на
производство.
Предвид спецификите на „нов стопански обект“, посочени във въпрос № 62 и
всички характеристики на новото място на производство, кандидатът следва
сам да прецени дали описаните случаи попадат във вариант „създаване на нов
стопански обект“.
Обръщаме внимание, че създаването на нов стопански обект по процедурата е
недопустимо.
В допълнение, в т.11.1 от формуляра за кандидатстване кандидатът следва да
представи подробна информация с обосновка и аргументи в коя от изброените
категории инвестиции попадат съответните дейности: 1) разширяване на
капацитета на съществуващ стопански обект; 2) диверсификация на
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Ел. поща: alfega@abv.bg

продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани
до момента в стопанския обект или 3) основна промяна в целия производствен
процес на съществуващ стопански обект.

Здравейте!

Данни за отпадъка, който ще се използва като суровина, не следва да се
включват в таблица 1.2. В таблицата, както е посочено в текста над таблицата
на стр. 11 от одита, се посочват всички суровини и спомагателни материали от
таблица 1.1 за да може да бъде проследено промяната в количествата.
Данните за суровините от таблица 1.2 се използват и в лист „Суровини„ на
Приложение Ж за изчисляване на процента на изменение по критерий 3 от
раздел II на техническата и финансова оценка.

Във връзка с подготовката на одит за ресурсна ефективност имаме следния
въпрос:
Предвиждаме дейности, свързани с намаляване
използването на отпадък (чужд и собствен).

на

суровини

чрез

В Таблица 1.2. следва да представим информация за суровините, които ще
бъдат намалени за сметка на отпадъка.

Информация за отпадъка се попълва в т. 4.5, когато е предвидено използването
на чужд отпадък и в т. 4.6 (вкл. табл. 4.4), когато отпадъкът е от дейността на
кандидата.

Уточнили сте, че „Суровините следва да са описани в табл. 1.2 и в колона 3 да
е отбелязано тяхното намаление“.
Моля, да уточните в Таблица 1.2. трябва ли да се включи предвидения
отпадък, който се явява суровина или той следва да се опише само в т. 4.5 и
т.4.6?

91.

16.02.2018

Подател: Виолета Янушева
Ел. поща: violeta@vitaro.eu
Здравейте!
Във връзка с процедурата имаме следните въпроси:
1. Предприятие събира в басейн дъждовна вода, която впоследствие използва
за производството си. Това свежа вода ли е?
Изпълнението на проекта ще доведе до увеличаване на производството на
същия продукт.
Съответно ще е необходима повече вода. Допустима ли е инвестиция по
отношение на водния цикъл, която ще доведе до намаление на количеството
дъждовна вода, използвана при производството на единица продукт?

1. Дъждовната вода, подобно на отпадъчните води, не попада в определението
за свежа вода. Дейности, свързани с оптимизиране на употребата на дъждовна
вода за производствени нужди, могат да бъдат подкрепяни по настоящата
процедура, при условие че като ефект имат намаляване на количеството на
използвана свежа вода (таблица 2.4. от Одита за ресурсна ефективност). За да
стане ясно как придобиването на съответните активи, свързани с поефективното използване на дъждовна вода, ще доведат до по-оптимизирано
използване на свежа вода, следва в т. 2.4. от одита да бъдат предоставени
информация и обосновка в тази посока.
2. Посоченото зависи от спецификата на дейностите, които е предвидил да
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2. Допустимо ли е с една дейност да икономисаме и ресурс, и отпадък? В кой
раздел на одита да я запишем - при икономията на ресурс, при икономията на
отпадък или и в двата?

изпълнява кандидатът и техния ефект върху суровините и отпадъците. В
случай че една и съща дейност води както до намаляване на суровини, така и
на отпадъци на единица продукция, тази дейност следва да фигурира както в
частта от одита, свързана със суровините (раздел IV, т.1.2. или т.2.4., ако
суровината е вода), така и в частта за отпадъците (раздел IV, т. 4.6.). В точката
за отпадъците изрично следва да се отбележи, че дадената дейност съответства
на дейност, описана в точката за суровините. Отново следва да бъде направено
описание спрямо кои отпадъци ще има ефект дейността, както и да се включи
обосновка по какъв начин ще бъде постигнато по-ефективното им управление,
използвайки активите, придобити в рамките на тази дейност.

Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg

92.

16.02.2018

Здравейте,
Бих искала да задам следния въпрос по процедура за подбор на проекти
„BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи
за ефективно използване на ресурсите“:
Допустимо ли е закупуване на товаро-подемна техника (напр. челен товарач),
който да обслужва иновативната технологичната линия, която ще се закупи
по проекта?
Подател: Силвия Тодорова
Ел. поща: silvia.todorova@bilsp-pc.org

93.

19.02.2018

Здравейте,
Във връзка с процедурата имаме следните въпроси:
1. По проекта ще внедрим производствена иновация чрез закупуването на
производствена линия (един актив). Линията ще се състой от няколко
машини. Необходимо ли е всяка от машините част от линията да допринася за
иновативността в производствения процес (някои от машините имат
спомагателни функции, т.е необходими са за цялостното функциониране на
линията, без да водят пряко до внедряването на иновативен процес)?
Подател: Ковачева

За да са допустими дълготрайните активи, които кандидатите ще придобият в
рамките на проекта, същите следва да отговарят на всички изисквания и
ограничения, свързани с тях и включени в Условията за кандидатстване.
Това че челният товарач ще обслужва активи, които са свързани с
внедряването на иновативното решение не е основание, за да се счита за
допустим разход по процедурата.
Заявените активи следва да допринасят за по-ефективното използване на
ресурсите – намаляване на количеството използвани суровини и/или поефективното управление на отпадъците на единица продукция, което е
допълнително изискване, за да се счита този разход за допустим.
При условие, че всички активи, които искате да придобиете по проекта са част
от цялостно технологично решение и без тях не би могла да се реализира
иновативната идея, същите биха се считали за допустими.
Следва да имате предвид, че освен да водят до внедряването на иновативно
технологично решение/метод, придобиваните дълготрайни активи трябва да
имат като резултат и по-ефективно използване на ресурсите – намаляване на
количеството използвани суровини и/или по-ефективното управление на
отпадъците на единица продукция.

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-3.004 „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“

№

Дата на
получаване

94.

19.02.2018

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
Ел. поща: kovacheva.jana@gmail.com
Здравейте,
Във връзка с процедурата имаме следните въпроси:
1. В момента в производството ни функционира бояджийно оборудване, което
не е регистрирано съгласно чл. 30, т. л от Закона за чистотата на атмосферния
въздух (такава регистрация е задължителна за нас според точката). Ще бъде
ли допустимо закупуването на линията, която включва в себе си и ново
бояджийно оборудване, при спазване на всички останали условия по
процедурата?
Подател: Ковачева
Ел. поща: kovacheva.jana@gmail.com

Разяснения от УО

В раздел VII на Одита за ресурсна ефективност е посочен обхватът на
проверка за целите на одита от гледна точка на съответствие с нормативни
изисквания. В случай, че не са налице всички изисквани по закон
разрешителни (и посочени в Одита за ресурсна ефективност) за
предприятието-кандидат и предприятието-партньор (в случай на наличие на
партньор по проекта), проектното предложение подлежи директно на
отхвърляне.
В случай че посоченото от Вас във въпроса не попада в обхвата на тази
проверка, придобиването на цитираното оборудване би било допустимо, стига
да отговаря на всички останали изисквания и ограничения на процедурата.
Следва да имате предвид, че в случай че в рамките на процеса по оценка или
изпълнение на проекта (ако до такова се стигне) на Управляващия орган
станат известни обстоятелства, свързани с нарушение на нормативната уредба,
посоченото представлява основание за подаване на сигнал към компетентните
органи.

