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Дата на разясненията от УО: 31.01.2018 

62. 22.01.2018 Уважаеми Дами и Господа,  

моля за Вашият отговор на следния въпрос по процедурата: 

Кандидат планира да кандидаства по процедурата, като ще изпълнява елемент 

А при условията на регионална инвестиционна помощ, като проектното 

предложение ще има за свой основен предмет осъществяването на 

първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с: 

 

− диверсификацията на продукцията на стопанския обект с продукти, които 

не са били произвеждани до момента в него. 

 

В тази връзка, допустимо ли е кандидатът да разкрие нов стопански обект, 

където ще осъществи първоначални инвестиции в материални активи, 

свързани с диверсификация на продукцията? 

 

Подател: В. Веселинов 

Ел. поща: qaa.op1@gmail.com 

Съгласно условията за кандидатстване при осъществяване на елемент А при 

условията на регионална инвестиционна помощ, са допустими проекти, които 

имат за свой основен предмет една от трите посочени хипотези: разширяване 

на капацитета на съществуващ стопански обект, диверсификация на 

продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били произвеждани 

до момента в него и основна промяна в целия производствен процес на 

съществуващ стопански обект. Създаването на нов стопански обект по 

процедурата е недопустимо.  

Създаването на нов стопански обект означава създаването на нова различна 

производствена единица на предприятието кандидат, а не на ново различно 

юридическо лице. За да се определи като стопански обект производствената 

единица трябва да е пространствено, функционално и организационно 

отделена единица, която се характеризира с висока степен на автономност.  

Определянето на инвестицията както нов стопански обект зависи от това дали 

предприятието вече има стопански обект в същото конкретно 

местонахождение.  

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. 

63. 22.01.2018 Здравейте, 

Предприятие кандидат по процедура BG16RFOPO002-3.004 „Подкрепа за 

пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на 

ресурсите“ има основен и единствен код на икономическа дейност 18.12, за 

който код ще бъде и проекта. В Справката за производството и продажбите на 

промишлени продукти за 2016 г. са вписани следните продукти:  

 

18.12.12.30 Отпечатани търговски каталози; 

 

Съгласно посоченото в т. 1 от раздел III и т. 1.1 от раздел IV от образеца на 

одит за ресурсна ефективност в одита се представя информация за всички 

продукти/предоставяни услуги за 2016 г., които кандидатът осъществява в 

рамките на икономическата дейност, обект на одита. Групиране на продукти 

би могло да се допусне единствено за продукти, при които няма да има 

промяна в използваните суровини/спомагателни материали и образувани 

отпадъци. Продуктите, за които проектът предвижда такава промяна, се 
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18.12.12.50 Отпечатани рекламни проспекти, плакати и подобни печатни 

рекламни материали, без търговски каталози; 

 

18.12.19.10 Отпечатани календари от всякакъв вид, вкл. календари във вид на 

блокове с откъсващи се листа; 

 

18.12.19.90 Други отпечатани върху хартия продукти. 

 

В случай, че проектът ще има ефект върху всички продукти на компанията, 

Може ли в таблица 1  на одита за ресурсна ефективност (Приложение Е) с 

оглед по голяма прегледност да бъдат включени: 

 

А.  Една група продукти – Продукти, отпечатани върху хартия, която да 

обхваща всички продукти, описани в Справката за производство и 

продажбите на промишлени продукти за 2016  

 

Б. да се групират в една група кодовете 18.12.12.30 и 18.12.12.50 и във втора 

група кодовете  18.12.19.10  и 18.12.19.90 ИЛИ  

 

е задължително да бъдат записани 4 продукта с формулировката посочена в 

Справката за производството и продажбите на промишлени продукти? 

 

В случай, че проектът има ефект върху един от продуктите (един продпром 

код) на компанията, а останалите няма да бъдат засегнати от инвестицията по 

проекта, възможно ли е да бъдат обособени една група на продуктите, върху 

които проектът ще има ефект и друга група, включваща продпром кодовете 

на продуктите, които няма да бъдат променени след реализиране на проекта, 

като ясно е посочено коя група какво включва и има пълно съответствие със 

Справката. 

Интересува ни обобщаване на групи продукти, тъй като това би улеснило 

счетоводните справки за суровини и материали и отпадъци, които не са 

детайлизирани по осемцифрените продпром кодове и би било по реалистично 

тяхното обобщаване. 

  

Подател: Цвета Миленова 

посочват без да се групират.  

В случай че в таблица 1 на одита за ресурсна ефективност е направено 

групиране на продукти, при които няма да има промяна в използваните 

суровини/спомагателни материали и образувани отпадъци, същото групиране 

следва да се запази и в раздел IV “Използване на ресурси“ и раздел VI 

„Справки“ на одита. 
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Ел. поща: milenova@elana.net 

64. 23.01.2018 Кандидатът реализира всичките си приходи от продажби в рамките на един и 

същ код по КИД. В справката за производство и продажби на промишлени 

продукти има 6 продукта с различен код по ПРОДПРОМ 2016, но всички те 

попадат в код по КИД 18.12. Моля да потвърдите, че е допустимо одитът за 

ресурсна ефективност да обхваща всички или няколко от продуктите, след 

като са в рамките на един и същ КИД, когато инвестицията ще има отражение 

върху спестяването на суровини за всеки от продуктите.  

Допустим ли е и обратният вариант - всички 6 продукта попадат в един и същ 

КИД, но са с различни кодове по ПРОДПРОМ, а кандидатът разглежда само 1 

от тях в одита за ресурсна ефективност? 

 

Подател: Александър Илиев 

Ел. поща: alfega@abv.bg 

Моля запознайте се с отговорите на въпроси № 58 и 63. 

 
 

 


