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Дата на разясненията от УО: 26.03.2018
125.

14.03.2018

Уважаеми дами и господа,

Посоченото от Вас е допустимо.

В указанията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.004
„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно
използване на ресурсите“, относно допустимите дейности и разходи по
Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ е
записано, че са задължителни. В тази връзка, моля за разяснения на следния
въпрос:
1. Допустимо ли е в проектното предложение да бъдат заложени само
дейности и съответно разходи по т.3 Организиране и провеждане на събития
за мултиплициране на резултатите от проекта - пресконференции, кръгли
маси, работни срещи, представяне в медиите и по т. 4. Публикации в
традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от
проекта, а дейностите и разходите по т. 5 Визуализация на проекта, да бъдат
изпълнени от Бенефециента за негова сметка, без да се описват в проекта?
Благодаря за съдействието!

126.

15.03.2018

Подател: И.Великов
Ел. поща: ivo_velikov@mail.bg
Здравейте!
По процедурата имаме следния въпрос:
Предприятие внедрява иновативна технология, с която ще повиши ресурсната
ефективност по отношение на отпадъците.
Един от ефектите е и изключване на редица спомагателни материали от
производствения процес.
Обаче един спомагателен материал А, който е ОХВ и се използва в
количество примерно 100 единици, в новия процес ще се замени от
спомагателен материал Б, който не е ОХВ и се използва в количество
примерно 25 единици.

В одита за ресурсна ефективност информация за спомагателните материали се
представя в раздел IV, т. 1. В случай че в резултат от изпълнението на проекта
ще отпаднат част от спомагателните материали, то това следва да бъде
отразено в таблица 1.2., където в колона 3 следва да бъдат попълнени нулеви
стойности. В случай че намаляването/ отпадането на даден спомагателен
материал става за сметка на друг спомагателен материал, то в таблица 1.1. се
включват само спомагателните материали, които се използват преди
изпълнението на проекта, а в таблица 1.2. се включват и двата вида
спомагателни материали, както следва:
-

Спомагателният материал, който няма да бъде използван след проекта
се попълва със стойност 0 в колона 3;
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По какъв начин да отразим тази промяна в одита и в икономическата оценка
на проекта?
Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg

Спомагателният материал, който се появява след проекта следва да
бъде попълнен със стойност 0 в колона 2, а в колона 3 следва да се
попълни прогнозната стойност, която ще има.

В т. 1.2. следва да се включи информация за дейността/ите, в резултат от
изпълнение на която/ито ще бъде намалено количеството използвани суровини
с пояснението кой с кой спомагателен материал се заменя.
По отношение на Приложение Ж намаляването на спомагателните материали
следва да бъде отразено в лист „Срок на откупуване“ съгласно информацията,
представена в таблица 1.2. на Одита. Следва да имате предвид, че за
спомагателния материал, който ще се използва след проекта, данните в колона
5 на листа следва да бъдат въведени с отрицателна стойност. Спомагателните
материали следва да бъдат отчетени и при попълването на лист „Ефективност
на разходите“, ред „Суровини и материали“ като разходите за спомагателния
материал, който ще се намалява след проекта следва да фигурират в колона 3
на листа, а тези за закупуване на спомагателния материал, който ще се
използва като заместител след проекта следва да бъдат добавени в колони 4, 5,
и 6. В случаите когато с намаляването на спомагателен материал се намалява и
опасно химично вещество (ОХВ), информация за него следва да бъде
попълнена и в лист „ОХВ“.

127.

15.03.2018

Здравейте!
1. Моля да поясните документите, които се изискват в доказателство на това,
че оферентът е производител :
- Когато от самата оферта е видно, че е от производител и това е описано в
нея, необходима ли е някаква декларация, ча конкретното оборудване се
произвежда от въпросната фирма?
2. Задължително ли е офертите да са подпис на лицето, което ги е издало, или
е достатъчно да е видно името му?
Подател: Мая Цветанова
Ел. поща: mai4inka@abv.bg

1. Съгласно Условията за кандидатстване
„за да удостоверят, че
представените от тях оферти за дълготрайни активи отговарят на
изискването
да
са
от
производител
или
първи
доставчик,
кандидатите/партньорите по процедурата следва да декларират
обстоятелствата в Декларацията, че кандидатът/партньорът е запознат с
условията за кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б / Б1).
В допълнение към декларирането на обстоятелствата при подаване на
проектното предложение, кандидатите/партньорите следва да представят
и Декларация от производител/оторизационно писмо от първи
доставчик/договор за търговско представителство между производител и
първи доставчик или друг относим документ, от който да е видно, че е
спазено изискването за предоставяне на оферта от производител или първи
доставчик.“
В случай че става въпрос за декларация от производител и в рамките на
офертата е представена достатъчно ясна информация, от която да е видно че
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оферентът е и производител на предлаганото оборудване, не е необходимо да
бъдат предоставяни други документи, а самата оферта ще играе ролята на
документ, от който да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на
оферта от производител.
В случаите, когато офертата играе ролята на документ, от който да е видно, че
е спазено изискването за предоставяне на оферта от производител, офертата
задължително следва да е подписана.
В допълнение, в случай че става за въпрос за оторизационно писмо от първи
доставчик/договор за търговско представителство между производител и
първи доставчик, офертата не може да играе роля на друг документ, от който
да е видно, че е спазено изискването.
2. Съгласно Условията за кандидатстване офертата трябва да съдържа
информация за: наименование на оферента; технически и/или функционални
характеристики на актива (ДМА/ДНА), съответстващи на посочените в
Техническата спецификация (Приложение З) минимални технически и/или
функционални характеристики, цена на ДМА/ДНА ,вид на валутата, както и
информация дали стойността е с или без ДДС.
В случай че кандидатът представя оферта, от нея следва да е видно лицето,
което я е издало от името на оферента, като напр. име, подпис, електронен
подпис или разпечатка на електронно съобщение, с което е получена, която
също следва да е прикачена в ИСУН 2020.
Съгласно така посоченото изискване при условие, че от офертата е видно
лицето, което я е издало, не е нужно офертата да съдържа и подпис на това
лице.
Следва да имате предвид, че когато офертата играе ролята на документ, от
който да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от
производител, офертата задължително следва да е подписана.
128.

15.03.2018

Здравейте,
Имам следния въпрос:
Предприятието кандидат има една производствена площадка, в която се
извършват две икономически дейности - производство на метални изделия и

При условие че дейностите, свързани с подобряване на ресурсната
ефективност ще се отнасят до КИД 22.29, то одитът за ресурсна ефективност
следва да съдържа информация единствено за тази икономическа дейност,
вкл. и по отношение на посочените в запитването ви точки. Изключение от
това изискване може да има само в случаите на промишлена симбиоза, когато
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леене на пластмасови изделия.
Произведените продукти по КИД са:
КИД 22.29 Производство на други изделия от пластмаси
22.22.19.25 Тапи, капаци, запушалки, капсули и други приспособления за
затваряне, от пластмаси
22.29.29.95 Други изделия от пластмаси
КИД 25.62 Механично обработване на метали
28.96.20.00 Части за машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук
или за производство на изделия от тях.

в раздел V, т. 5.2., кандидатът следва да представи информация и за новата
икономическа дейност, която ще стартира/за икономическата дейност на
партньора.
Следва да имате предвид, че в случай че кандидат извършва повече от една
икономическа дейност в рамките на една площадка, обща информация за
произвежданите продукти/предоставяните услуги на тази площадка, вкл. и по
отношение на продуктите/услугите произвеждани/предоставяни в рамките на
икономическата дейност, която не е обект на одита за ресурсна ефективност,
следва да бъде предоставена в рамките на раздел II, т. 3 на одита за ресурсна
ефективност.

Изпълнението на проекта ще бъде за КИД 22.29, които са с 20% относителен
дял на нетните приходи от продажби.
В одита за ресурсна ефективност е необходимо да се разглежда само КИД
22.29. Съотвентно ще се разглеждат вложените суровини за продукти
22.22.19.25. и 22.29.29.95.
Въпросът ми е: Останалата информация, която трябва да се подаде в одита за
ресурсна ефективност относно:
- за разхода на свежа вода,
- за емисии във водите и атмосферата,
- за наличие на съответствие с нормативната уредба
също ли трябва да е свързана само с КИД 22.29 или трябва да се обхванат и
дейностите по КИД 25.62?
Подател: Николай Петров
Ел. поща:npet@abv.bg
129.

17.03.2018

Здравейте,
Моля за пояснение при попълване на формуляра за кандидатстване, т. 7
Дейности по проекта.
Кандидата смята да закупи по проект производтсвена лини А, която ще
допринесе за:
1. намаляване на вложените суровини в крайния продукт;
2. намаляване на част от генерираните отпадъци;

1. В случай че един и същ актив/ едни и същи активи води/водят едновременно
до намаляване на суровини и спомагателни материали, и по-ефективно
управление на отпадъците, в т.7 от формуляра за кандидатстване
придобиването на актива/активите следва да се опише като една дейност. В
описанието на дейността се посочват всички суровини, спомагателни
материали и отпадъци, които се променят в резултат на закупуването на
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3. предотвратяване образуването на други отпадъци.
Съгласно Условията за кандидатстване, това са три отделни дейности, но
оборудването е едно и също.
В тази връзка, можем ли да посочим една дейност, която има принос и по
трите направление от Елемент А "Внедряване" или трябва да си разпишем три
отделни дейности?
Вариант 1:
Дейност 1:
1. "Придобиване на Линия А за производството продукт Х, свързана с
намаляване на използваните суровини (Б и В) и отпадъци (Г и Д) и
предотвратяване образуването на отпадък (Е)
или трябва да е
Вариант 2:
Дейност 1: Придобиване на Линия А за производството продукт Х, свързана с
намаляване на използваните суровини (Б и В)
Дейност 2: Придобиване на Линия А за производството продукт Х, свързана с
намаляване на отпадъци (Г и Д)
Дейност 3: Придобиване на Линия А за производството продукт Х, свързана с
предотвратяване образуването на отпадък (Е)
Ако трябва да е втория вариант, то тогава стойността на оборудването само в
първата дейност ли да се запише, а в дейности 2 и 3 полето "стойност" нулево
ли да е?
Също така моля да поясните дейностите по задължителна визуализация и
одит на проекта трябва ли да се описват като отделни дейности?
Подател: Веселин Маринков
Ел. поща: kovjek08@gmail.com

актива/активите, както и продуктът/продуктите към чието производство се
отнасят. Гореописаният начин на попълване на т.7 е посоченият от вас във
въпроса Вариант 1.
В допълнение, тъй като дейностите във формуляра за кандидатстване следва
да съответстват на дейностите, описани в одита за ресурсна ефективност, в
одита за ресурсна ефективност дейността се описва в т 1.2 и в т. 4.6 от раздел
IV, както следва:
−

−

в т.1.2 се посочват всички суровини и спомагателни материали до
чието намаляване води проектът, продуктът/продуктите към чието
производство се отнасят, както и че същата дейност води до поефективно управление на отпадъците и е описана в т. 4.6.
в т. 4.6. се посочват отпадъците, чието управление се подобрява,
продуктът/продуктите към чието производство се отнасят, както и че
тази дейност съответства на дейност „номер или наименование“ от т.
1.2.

Във формуляра за кандидатстване, в описанието на дейността, кандидатът
следва да посочи на кои дейности от т. 1.2 и т. 4.6 от раздел IV на одита
съответства дейността от формуляра.
2. Дейностите по визуализация и одит на проекта се описват в т.7 от
формуляра като отделни дейности.

