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Здравейте,
във връзка кандидатстване по процедурата бенифициентът ще закупи машина,
която ще оптимизира процеса. Ще бъде намалена вложената суровина с
оптимизиране на процеса и намаляване на количеството брак, респективно
този брак е отпадък за производството и съответно ще се намали количеството
на генериран отпадък.
Основният продукт, произвеждан и предлаган от предприятието е арматурни
заготивки.
Допълнително при заявка от клиенти, кандидатът препродава метални
конструкции, поръчани на и изпълнени от външна фирма. Кандидатът не влага
суровини и ресурси в процеса по производство на металните конструкции, а се
явява просто посредник, от което генерира допълнителни приходи.
Въпросът ми е следния:
Трябва ли тази услуга да бъде описана в технологичния одит, като
продукт/услуга и как следва да се опише?
Предввидената за внедряване машина ще бъде използвана в основното
производство на кандидата производство на арматурни заготовки.
Подател: Веселин Божков
Ел. поща: veselin_bozhkov@abv.bg
Здравейте,
Имам следните въпроси:
Въпрос 1: С изпълнението на проекта се увеличава проеизводствения
капацитет на предприятието и то ще произвежда повече продукция.
При производствения процес емисиите, отделени в атмосферата няма да се
променят.
Следствие на повишаването на производствения капацитет ще се намалят
отделените емисии на единица произведен продукт.
Това ще доведе ли до изпълнение на изискването на на изискването на
намаляване на емисии?

Обект на Одита за ресурсна ефективност е икономическата дейност, спрямо
която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната
ефективност. Съгласно Условията за кандидатстване тази дейност следва да
попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на
икономическите дейности.
При условие че кандидатът е извършвал дейност по препродаване на метални
конструкции, без да е имало реално тяхно производство от страна на кандидата,
не би следвало посочената дейност (и приходите от нея) да са в рамките на
същия код на икономическа дейност, в който попада производството на
арматурни заготовки.
На база посоченото кандидатът би следвало да включи в Одита за ресурсна
ефективност само онези продукти, които произвежда в рамките на
икономическата дейност, спрямо която са предвидени дейности, свързани с
подобряване на ресурсната ефективност.

1. Бихме искали да обърнем внимание, че изпусканите емисии не се измерват на
единица продукция, а се определят като маса на дадено вредно вещество
(замърсител) за един кубически метър изпускан газ или като дебит на
изпусканото вещество (емисионен дебит) при нормални условия. Измерването
преди и след проекта на количеството изпускани емисии се прави от
акредитирани лаборатории. В случай че кандидатът счита, че в резултат от
инвестицията ще се намали масата на дадено вредно вещество (замърсител) за
един кубически метър изпускан газ или дебитът на изпусканото вещество
(емисионен дебит) при нормални условия, то кандидатът би получил точки по
критерия за оценка, свързан с емисиите във въздуха и/или атмосферата
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Въпрос 2: Във ваш отговор на информационен ден в гр. София бе отбелязано,
че ресурсите, които се използват за опаковка на готовите продукти не би
следвало да се разглеждат като вложени спомагателни материали, защото не
участват в производството на продукта. Следва въпроса дали е необходимо в т.
4.1. на Одита за ресурсна ефективност да се описват отпадъците, които се
генерират на производствената площадка в следствие на пакетажа на готовата
продукция и други отпадъци, които не са свързани с производството на
продукта (напр. флуорисцентни лампи, отработени масла от машините и др. ),
независимо, че те са образувани от икономическата дейност, обект на одита
или следва в т. 4 от одита да се разглеждат
само отпадъците от
производствения процес.
Ако се описват те, тяхното намаляване част ли е от специфичните отпадни
потоци?

(критерий 4 от раздел III на критериите за техническа и финансова оценка).
Следва да имате предвид, че в случай че измерванията след проекта не
потвърдят прогнозните стойности, заложени от кандидата в рамките на
индикатора „Количество емисии преди/след изпълнение на проекта“, на същият
ще бъдат наложени финансови корекции съгласно посоченото в чл. 6 на
Административния договор (Приложение Ф). Контролното измерване следва да
бъде направено в периода на отчитане на прогнозните данни, свързани с
намаляването на ресурсите, а именно в рамките на календарната година,
следваща годината на приключване на проекта.

Подател: Николай Петров
Ел. поща: npet@abv.bg

2. Бихме искали да обърнем внимание, че отговорът на въпроса, който найвероятно визирате, е даден в хипотезата, при която самата опаковка на готовата
продукция не се произвежда от предприятието, което произвежда продукта,
който се опакова, а от трети страни. В такава светлина е даден и отговора на
въпрос 102. В случай че предприятието, което произвежда даден продукт
произвежда и опаковката към него, то тогава суровините и материалите,
свързани с производството на опаковката към продукта, следва да бъдат
отразени в таблица 1.1. на одита за ресурсна ефективност (и свързаните с нея
таблици) като преценката дали даден ресурс (използван за производството на
опаковката) представлява суровина или спомагателен материал следва да бъде
правена от гледна точка на опаковката, но във връзка с производството на
съответния продукт. На база посоченото не опаковката следва да се разглежда
като суровина или спомагателен материал във връзката с производството на
продукта, а ресурсите свързани с производството на опаковката за продукта.
По отношение на отпадъците, които се генерират в резултат от процеса по
пакетаж на даден готов продукт, Ви обръщаме внимание на следното:
-

отпадъци от ресурсите (суровини и спомагателни материали), които се
генерират в процеса на производство на опаковките, вкл.
бракуваните/дефектни опаковки могат да се разглеждат като отпадък и
следва да бъдат включени като такива в Одита за ресурсна ефективност в
случаите, когато кандидатът освен продукта произвежда и опаковките към
него;
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-

отпадъците генерирани от флуоресцентни лампи, отработени масла и др.
под., които не са отпадък от производството на самия продукт, а например
са опосредствали неговото производство, не следва да бъдат включвани
като отпадъци от производствената дейност на този продукт в одита за
ресурсна ефективност.

Така например отпадъчните масла от работата на машина, която произвежда
даден продукт, не може да бъдат разглеждани като отпадък от производството
на този продукт. Същевременно ако дейността на даден кандидат е свързана с
ремонт и поддръжка на машини или оборудване, генерираните в рамките на
тази дейност отпадъчни масла следва да бъдат разглеждани като отпадък от
дейността на съответния кандидат.
114.

08.03.2018

Здравейте,
Имам следните въпроси по процедурата:
1. Допустим ли е проект, при който в хипотеза за разширяване на
производствения капацитет, се увеличи в абсолютна стойност генерираното
количество отпадък от дейността (който отпадък към момента кандидатът
оползотворява като го влага в производство на различен от основната дейност
по КИД продукт) и с дейностите по проекта се постига по-ефективно
управление на отпадъците, като в резултат се наблюдава намаляване на
количеството отпадъци на единица продукция?
2. Правилно ли е да се отнесе проект, при който към отпадъка от основната
производствена дейност се добавят още материали, за да се произведе продукт,
попадащ в друг КИД, към степен рециклиране от йерархията на управлението
на отпадъците, при условие че дейността представлява оползотворяване, чрез
което отпадъчният материал, който е органичен, се преработва в продукт за
други цели, и не представлява оползотворяване за получаване на енергия и
преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни
дейности?
Подател: П.Стефанова
Ел. поща: polistefanova@gmail.com

1. Подобен проект би бил допустим при условие, че новият начин по който ще
бъде управляван отпадъкът е по-ефективен от този, който до момента е
използвал кандидата за неговото оползотворяване (например ако преди проекта,
въпреки прилаганото оползотворяване на отпадъка, е съществувала
необходимост полученият материал да се оползотворява/рециклира
допълнително, а след проекта е гарантирано окончателно оползотворяване). За
да може да прецените дали е спазено това изискване, Ви препоръчваме да се
запознаете с критерий 3 от раздел II на Критериите за техническа и финансова
оценка (Приложение К) в частта, касаеща ефективното управление на
отпадъците и начина на неговото изчисление, посочен в колона „Източник на
проверка“ към критерия, както и да попълните Приложение „Ж“, лист
„Отпадъци“, за да може да придобиете представа относно % ефективно
управление на отпадъка на единица продукция, който бихте получил.
2. Начинът по който е описано, че ще бъде управляван отпадъкa, генериран от
основната икономическа дейност на кандидата, (при условие че това е
икономическата дейност, спрямо която ще бъдат предвидени дейности,
свързани с подобряване на ресурсната ефективност) не може категорично да
бъде отнесен към дейност „рециклиране“, тъй като описаното механично
смесване на отпадъци с други материали понякога попада в обхвата на дейност
по предварително оползотворяване (R12). Класифицирането на дадена дейност

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

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

Разяснения от УО
по третиране на отпадъци като рециклиране се прави въз основа на конкретна
информация за методите за третиране и характера на получавания материал.

115.

08.03.2018

Уважаеми господа,
Във връзка с процедурата "Подкрепа за пилотни и демонстрационни
инициативи за ефективно използване на ресурсите" имаме следния въпрос:
Фирмата – кандидат има основен код на икономическа дейност КИД 33.14
„Ремонт на електрически съоръжения“.
Според Годишния отчет на фирмата, за събиране и транспониране на опасни
отпадъци, тя събира, в резултат от дейността си, отработени/отпадъчни масла
при поддръжката на трафопостове/трансформатори и други електрически
съоръжения. Фирмата иска да закупи иновативно и пилотно за България
съоръжение за физико-химична преработка на отработени масла.
Чрез съоръжението/инсталацията отработените масла, в резултат от дейността
на предприятието, ще се влагат като основна суровина при новата за
предприятието дейност определена с КИД С 20.59 Производство на други
химични продукти, некласифицирани другаде, който включва производство на
химически модифицирани масла и мазнини. Това, по своята същност е
симбиоза вътре в предприятието, както и диверсификация (предприятието ще
произвежда нов продукт).
За да се уплътни производствената мощност на съоръжението, предприятието
планира да изкупува и допълнително отработени масла от автосервизи и др.,
съобразно генерираните отработени масла от основната дейност.
При преработката на суровината ще се получават процентно следните
компоненти: 5% вода; 5% отпадък - твърди и механични примеси; 30%
суровини за базисни масла и греси; 40% мазут; 20% промишлен газьол.
След преработката на суровият петролен отпадък ще се получават следните
продукти: базисни масла и греси; мазут и промишле газьол с до 1% съдържание
на сяра.

Управляващият орган не може да се ангажира с дейността по определяне на
кода на икономическа дейност на новата дейност, която възнамерява да
стартира кандидата. Препоръчваме Ви да се запознаете с дейностите, включени
в съответните кодове по КИД-2008 и при необходимост да се обърнете към
НСИ, които са компетентната институция в тази област.
Бихме искали да обърнем внимание, че съгласно Условията за кандидатстване,
в случаите, когато кандидатите стартират нова икономическа дейност в рамките
на проекта, тази дейност също следва да попада в сектор C „Преработваща
промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД2008).
Допълнително следва да имате предвид, че стартирането на ново производство
от страна на кандидата ще бъде проследявано и на етап изпълнение - в края на
периода включващ срока на изпълнение на проекта и първата приключена
финансова година, следваща годината на приключване на проекта,
бенефициентите следва да представят актуална Справка за производството и
продажбите на промишлени продукти, заверена от Националния статистически
институт, от която да е видно, че те са стартирали производството на новия
продукт и същият попада в допустимите по процедурата сектори. В случаите,
когато поради спецификата на новия продукт същият не фигурира в Справката
за производството и продажбите на промишлени продукти, кандидатите следва
да представят Удостоверение за код на основната икономическа дейност, с
включена информация и за допълнителните дейности, издадено от НСИ. При
непредставяне на Справката за производството и продажбите на промишлени
продукти или на Удостоверението или несъответствие на продукта/кода на
икономическата дейност с допустимите по процедурата сектори, получената
безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване от бенефициента.
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Част от продуктите ще се реализират директно на пазара, друга част ще се
предоставят за производство на свежи масла на специализирани в това външни
фирми. (моторни, хидравлични, пневматични и пр.) и греси. Получените
компоненти мазут и промишлен газьол ще се реализират в търговската мрежа.
Суровините за базисните масла и греси ще се предоставят на компании
произвеждащи свежи масла и греси за дообработка срещу заплащане, като в
последствие ще се реализират в търговската мрежа.
Въпросът ни е: Стартирането на тази нова икономическа дейност в сектор C ли
би следвало да се определи (20.59 Производство на други химични продукти,
некласифицирани другаде), или в раздел Е 38 „Събиране и обезвреждане на
отпадъци, рециклиране на материали “ или по конкретно Е 38.22 (Обработване
и обезвреждане на опасни отпадъци)?

116.

08.03.2018

Подател: Теодор Тодоров
Ел. поща: t_z_todorov@abv.bg
Здравейте!
Имаме следните въпроси:
1. Искаме да внедрим производствена иновация, която ще оптимизира
производствения ни процес и ще намали използваните суровини и генерирания
отпадък. За целта искаме да закупим нова производствена линия, която ще
доведе до подобряване на ресурсната ефективност на процеса и притежава
иновативната характеристика спрямо използваните в момента в България
производствени линии. В сравнителния анализ с какво трябва да сравним
иновацията - с производствени линии или с други производствени процеси,
които се използват в момента в България?
2. Счита ли се за производствена иновация внедряване на производствено
оборудване, което съчетава 3 функции в 1? Досега трите функции са
изпълнявани от три различни машини, а новата машина изпълнява и трите.

1. В случаите на производствена (процесова) иновация сравнението би следвало
да бъде извършено спрямо други производствени процеси.
Бихме искали да обърнем внимание, че изискването за иновативност не се
отнася до придобитите по проекта активи (вкл. производствени линии), а е
свързано с внедряваните чрез тези активи технологични решения и методи,
които следва да водят във Вашия случай до производствена (процесова)
иновация, която следва да е пилотна за България.
2. и 3. Предоставената в запитването информация не е достатъчна, за да бъде
даден конкретен отговор.

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

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

Разяснения от УО

3. Счита ли се за производствена иновация, подобрение в производственото
оборудване, което води до повишена степен на автоматизация при изпълнение
на производствените операции?
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Подател:Цвета Генова
Ел. поща: tsveta.genova@abv.bg
Уважаеми дами и господа.
във връзка с процедура BG16RFOPO002-3.004 „Подкрепа за пилотни и
демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ имаме
следните въпроси:
Въпрос 1: Използваната електрическа енергия, необходима за производството
на продуктите, може ли да се счита за спомагателен материал?
Въпрос 2: Към настоящия момент обработването на някои суровини се
извършва с ръчен труд. След изпълнението на проекта ръчният труд ще бъде
сведен до минимум. Къде и как трябва да бъде описано това в Одита за
ресурсна ефективност? Може ли да го считаме, че е спомагателен материал?
Въпрос 3: Допустимо ли е да бъдат включени графики и снимков материал в
текста на документа Одит за ресурсна ефективност?
Подател: Д. Динева
Ел. поща: dshishkova@gmail.com

1. Както изрично е посочено в Условията за кандидатстване по процедурата не
са допустими проекти за енергийна ефективност, вкл. такива, които използват
енергия от възобновяеми източници (ВИ). Посоченото означава, че проекти,
които водят до спестяване на количеството потребявана енергия, определено
чрез измерване и оценка на потреблението преди и след прилагането на мярка
за повишаване на енергийната ефективност и/или въвеждане на възобновяеми
източници на енергия няма да се считат за допустими. На база посоченото
дейности, насочени към оптимизиране използването на енергия като вид ресурс
не е допустимо да се включват в рамките на одита и съответно на проекта.
2. Ръчният труд и неговото оптимизиране не е обект на одита за ресурсна
ефективност и на настоящата процедура и в тази връзка информация за него не
следва да бъде представяна. Ръчният труд не може да бъде разглеждан като
спомагателен материал. Ефектът от неговото намаляване няма да бъде взиман
предвид и при изчисляване на срока на откупуване на инвестициите (съгласно
указанията за попълване на Приложение Ж, лист „Раздел II Указания“).
3. Посоченото от Вас е допустимо, при условие че това не нарушава образеца
и структурата на документа, правейки информацията в него трудно четима и
проследима и при условие, че това е необходимо от гледна точка на одита. В
тази връзка Ви препоръчваме в случай на включването на подобни материали,
същите да са максимално ограничени и фокусирани от гледна точка на
представяната чрез тях информация.

