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Дата на разясненията от УО: 18.12. 2017 г.
12.

07.12.2017

Във връзка с процедурата имаме следните въпроси:
1. Фирма Х е собственост на баща и син (съответно дял 30 и 70%). Управител
е сина. Фирма Х се занимава с производство на пластмасови изделия. Бащата
има ЕТ, което обработва метал и произвежда метални изделия. Двете
дружества са напълно независими едно от друго, като фирма Х се ръководи
изцяло и само от сина, а ЕТ само от бащата. Решаващо влияние във фирма Х
има сина, а в ЕТ бащата.
Кандидат по процедурата ще е фирма Х. Четейки закона оставаме с
впечатление, че не следва да декларираме двете фирми (фирма Х и ЕТ) като
свързани или партньори тъй като бащата има участие във фирмата Х под 50%
като физическо лице. Коректно ли е това твърдение? Консултантите, които ще
изготвят проекта считат, че трябва да ги декларираме като свързани защото
лицата имат роднинска връзка. Моля за разяснение как следва да декларираме
двете дружества и следва ли да се считат двете дружества за свързани поради
наличие на роднинска връзка между съдружници и/или управители?
2. През 2016 г. фирмата-кандидат няма утвърдени от РИОСВ работни листи за
класификация на отпадъците. Можем ли да удостоверим количеството
образуван отпадък за 2016г. чрез представяне на фактури за предаване на
отпадъка?
3. При положение, че отпадъкът образуван от дейността на фирмата не е
регистриран в РИОСВ, а е предаден на вторични суровини, то счита ли се за
отпадък, който можем да представим в справката по счетоводни данни за
2016г.? Има ли нужда да представим някакви допълнителни документи за
удостоверяване на количеството произведен отпадък за 2016г?
Благодаря за разяснението!
Подател: Ц. Стефанова
Ел. поща: tsarina.stefanova@gmail.com

1. Две или повече предприятия, за да бъдат определени като „свързани“ и/или
„партньори“, следва да попадат в хипотезата на чл. 4 от Закона за малките и
средните предприятия (ЗМСП). В конкретния случай не е налице обстоятелство
от цитирания член на ЗМСП в което да попада дружеството Х- кандидат по
настоящата процедура.
Моля да имате предвид, че при определянето на свързаност и/или партньорство
на дадено предприятие - кандидат по настоящата процедура, се спазват
условията уредени в ЗМСП, които са различни от тези на §1 от Допълнителните
разпоредби на Търговски закон.
2. Съгласно указанията за попълване на одита за ресурсна ефективност
(Приложение Е) декларираните в одита количества образуван отпадък (таблица
4.1.) се потвърждават чрез справка по счетоводни данни. Справката се прилага
към Раздел VI на одита. Същото се отнася и за количествата оползотворявани и
обезвреждани отпадъци (таблица 4.2.). Самите фактури, които потвърждават
счетоводните данни, декларирани в справката към раздел VI, не е необходимo
да бъдат прилагани като Управляващият орган си запазва правото да извършва
проверка за наличие на съответствие между предоставената от страна на
кандидата информация в справката по счетоводни данни и счетоводните данни
на предприятието-кандидат.
Управляващият орган обръща внимание, че съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата
№ 2 от 23.07.2014 г. за класифициране на отпадъците лицата по чл. 4 са длъжни
да представят за всеки отпадък не по-късно от два месеца преди образуването
му в регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято
територия се образува отпадъкът, необходимите документи за утвърждаване на
работен лист за класификация на отпадъците. При неизпълнение на това
изискване, предприятието подлежи на санкция съгласно Раздел II
Административни нарушения и наказания от Закона за управление на
отпадъците.
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3. В случай че целият отпадък, генериран от дейността на предприятието е
предаден за вторични суровини, то количеството отпадък, приет от фирмата,
която има разрешение за това е количеството отпадък, което следва да бъде
посочено в одита като количество генериран отпадък от кандидата. В справката
към Раздел VI на одита данните за генерирания отпадък следва да съответстват
на тези, посочени в отчетния документ на фирмата, приела отпадъка.

13.

07.12.2017

Във връзка с процедурата имаме следните въпроси:
1. Фирмата-кандидат по процедурата е производител с дейност, попадаща в
сектор C. През 2016г. образуваният от дейността й отпадък не е депониран или
предаден, а се съхранява на територията на една от площадките на фирмата.
Необходимо ли е да приложи и какви документи, удостоверяващи
количеството и вида образуван и съхраняван отпадък от производствената
дейност?
2. Фирмата произвежда мебели. В ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ за 2016г. фирмата е
декларирала „черни метали” като вид производствен отпадък с произход „от
експлоатацията на автостопанството”. Допустими ли са за финансиране по
процедурата дейности, насочени към намаляване на количеството образуван
отпадък с произход „от експлоатацията на автостопанството”? Или отпадъкът
трябва да има пряк производствен произход?
3. Можете ли да ни насочите към изчерпателен списък на специфичните
отпадъчни потоци, обект на оценка по критерий 2. от III. Приоритизиране на
проекти, съдържащ код и наименование на отпадъка, съгласно класификация
на отпадъците в Приложение 1. към чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 3,
буква "б" на НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г.?
Като производител на мебели един от основните ни отпадъчни потоци е
„Стърготини, стружки и изрезки от черни метали” с код 120101 съгласно

1. Отпадъкът, който фирмата кандидат съхранява следва да бъде попълнен като
информация в таблица 4.1. и 4.2. на одита за ресурсна ефективност. Данните за
количеството генериран отпадък следва да са на база счетоводни данни и да са
приложени под формата на справка в раздел VI на одита. По отношение вида на
отпадъците информацията в колони 3, 4 или 5 на таблица 4.2. от одита следва
да бъде попълнена според това за какъв вид операция е предназначен
съответния отпадък (за рециклиране, за друго оползотворяване или за
обезвреждане). Информация за това, че генерираният през 2016 г. отпадък е на
съхранение в предприятието и какъв начин фирмата предвижда за неговото
управление следва да бъде изрично представена в одита за ресурсна
ефективност.
2. По настоящата процедура измерването на промяната в начина на управление
на отпадъците е на база единица продукция. В тази връзка в случай че
отпадъкът, чието количество кандидатът иска да намали, не е свързан пряко с
производствения процес, същият не следва да се включва като данни в таблици
4.1. и 4.2. от Одита за ресурсна ефективност и спрямо него не трябва да се
предвиждат дейности по ефективното му управление.
3. Съгласно Приложение 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. отпадъците от
метални опаковки се класифицират под код 15 01 04. Отпадъци с код 12 01 01
не представляват отпадъци от опаковки.
В допълнение прилагаме следния списък, съдържащ специфичните отпадъчни
потоци:

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

Класификацията на отпадъци в Наредбата. Приема ли се за Отпадък от
опаковки – „метали”?

- отпадъци от опаковки (стъкло; хартия и картон;метали; пластмаса;
дървесни отпадъци);

4. Счита ли се, че предаването на отпадък на специализирана фирма е вид
„друго оползотворяване”? Съответно в таблица 4.2. от Одита количеството
предаден отпадък къде се попълва?

15 01 01 хартиени и картонени опаковки
15 01 02 пластмасови опаковки
15 01 03 опаковки от дървесни материали
15 01 04 метални опаковки
15 01 05 композитни/многослойни опаковки
15 01 06 смесени опаковки
15 01 07 стъклени опаковки
15 01 09 текстилни опаковки
15 01 10 * опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с
опасни вещества
15 01 11 *метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса
(например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане

Подател: Жана Ковачева
Ел. поща: kovacheva.jana@gmail.com

-излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
16 02 Отпадъци от електрическо и електронно оборудване
16 02 09 * трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs
16 02 10 * излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs,
различно от упоменатото в 16 02 09
16
02
11
*
излязло
от
употреба
оборудване,
съдържащо
хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
16 02 12 * излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест
16 02 13 * излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3),
различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12
16 02 14 излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от
16 02 09 до 16 02 13
16 02 15 * опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване
16 02 16 компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни
от упоменатите в код 16 02 15
20 01 35 * излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно
от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)
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20 01 36 излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно
от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35
-излезли от употреба моторни превозни средства - възможности за
оползотворяване на стъклата;
16 01 20 стъкло
-отработени масла;
Всички отпадъци от подгрупите:
13 01 Отпадъчни хидравлични масла
13 02 Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
13 03 Отработени изолационни и топлопредаващи масла
13 04 Трюмови масла
13 05 Отпадъци от маслено-водна сепарация
-гуми;
16 01 03 излезли от употреба гуми
-НУБА (негодни за употреба батерии и акумулатори):
16 06 01 * оловни акумулаторни батерии
16 06 02 * Ni-Cd батерии
16 06 03 * живаксъдържащи батерии
16 06 04 алкални батерии (с изключение на 16 06 03)
16 06 05 други батерии и акумулатори
20 01 33 * батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03,
както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии;
20 01 34 батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33
-портативни батерии и акумулатори;
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16 06 01 * оловни акумулаторни батерии
16 06 02 * Ni-Cd батерии
16 06 03 * живаксъдържащи батерии
16 06 04 алкални батерии (с изключение на 16 06 03)
16 06 05 други батерии и акумулатори
20 01 33 * батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03,
както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии;
20 01 34 батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33
-автомобилни батерии и акумулатори;
16 06 01 * оловни акумулаторни батерии
-индустриални батерии и акумулатори;
16 06 01 * оловни акумулаторни батерии
16 06 02 * Ni-Cd батерии
16 06 03 * живаксъдържащи батерии
16 06 04 алкални батерии (с изключение на 16 06 03)
16 06 05 други батерии и акумулатори

-биоотпадъци;
"Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините,
хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите,
заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни
отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост."
02 01 03 отпадъци от растителни тъкани
02 02 02 отпадъци от животински тъкани
02 02 03 материали, негодни за консумация или преработване
02 05 01 материали, негодни за консумация или преработване
02 06 01 материали, негодни за консумация или преработване
02 06 02 отпадъци от консерванти
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02 07 01 отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на
суровини
02 07 02 отпадъци от алкохолна дестилация
02 07 04 материали, негодни за консумация или преработване
20 01 08 биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене
20 01 25 хранителни масла и мазнини
20 01 26 * масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25
20 01 37 * дървесни материали, съдържащи опасни вещества
20 01 38 дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37
20 02 01 биоразградими отпадъци
20 03 02 отпадъци от пазари
02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
-строителни отпадъци
Всички отпадъци от подгрупите:
17 06 Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали
17 08 Строителни материали на основата на гипс
17 09 Други отпадъци от строителство и събаряне
4. Предаването на отпадъка на специализирана фирма не определя автоматично
неговото управление като „друго оползотворяване“. Управлението му зависи от
това как ще бъде третиран отпадъка след предаването му и на какъв вид
специализирана фирма е предаден. От това зависи и в коя колона от таблица 4.2
на Одита за ресурсна ефективност (Приложение Е) ще бъде попълнено
количеството за този отпадък. Подробна информация относно операцията по
третиране на отпадъка следва да бъде представена и в раздел IV, т. 4.2. от одита.

14.

08.12.2017

Уважаеми УО,
Във връзка с указанията Ви описани в приложение К „Критерии и методология
за оценка на проектни предложения“ по процедурата BG16RFOP002-3.004
„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно
използване на ресурсите“ и по – конкретно изискването описано в раздел I
„Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта“, т.

Съгласно т.11.1. от Условията за кандидатстване (изискване 6 към критериите
за допустимост на кандидатите) едно от изискванията, за да се считат за
допустими кандидатите е да имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи
от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности,
свързани с подобряване на ресурсната ефективност. В тази връзка в Критериите
за оценка на допустимостта на кандидата, част от Критериите и методология за
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2 „Критерии за допустимостта на кандидата и партньора“, подточка 2.1.
„Критерии за допустимостта на кандидата“, се обръщам към Вас със следния
въпрос:

оценка на проектни предложения (Приложение К) е заложено идентично
изискване за проверка. Като източник на информация за проверка по този
критерий е посочена Справката за производството и продажбите на
промишлени продукти за 2016 г., която е част от Годишния отчет за дейността,
подаван към НСИ. В забележката към източника на информация е допусната
неточност по отношение на конкретната колона от Справката, която съдържа
тази информация. Видно от структурата на Справката за производството и
продажбите на промишлени продукти, източник на информация за
реализираните приходи на продажби е раздел I колона 6 „Стойност в хил. лв.
(без ДДС и акцизи) общо от продажби“ от Справката за производството и
продажбите на промишлени продукти за 2016 г.

Критерии №6 изисква кандидатите да имат реализирани минимум 120 000 лв.
приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени
дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност, като източникът
за проверка е „Справката за производството и продажбите на промишлени
продукти за 2016 г“. В „Забележка“ е описано, че „Проверката се прави
съгласно Раздел I, колона 3 …“. Тъй като описаната от Вас колона 3 от
цитираната Справка отразява „Стойност в хил. лв. (без ДДС и акцизи) от
производство на ишлеме“, моля да уточните:
ВЪПРОС 1: Дали изискването за допустимост на кандидатите, за наличие на
минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която
са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност се
касае за „ПРОИЗВОСТВО НА ИШЛЕМЕ“ или е допусната техническа
грешка в приложение К „Критерии и методология за оценка на проектни
предложения“ и коректният източник на информация за наличието (или
липсата) на минимум 120 000 лв. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА
ПРОДУКЦИЯ от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с
подобряване на ресурсната ефективност, следва да бъде колона 6 „Стойност в
хил. лв. (без ДДС и акцизи) общо от продажби“ от Справката за производството
и продажбите на промишлени продукти за 2016 г?
Моля да имате предвид, че за компаниите, които нямат производство на
ишлеме, колона 3 е равна на „0“, дори при реализирани значителни приходи от
производство. Вашият отговор на горепоставения въпрос ще бъде от ключово
значение за допустимостта на голяма част от кандидатите по процедурата
(особено за тези, които нямат производство на ишлеме), за който отговор
предварително благодаря!
Подател: Стоян Недев
Ел. поща: nedev@elana.net
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1. Съгласно Приложение Е и насоките за кандидатстване по процедурата
относно намаляване на количеството емисии в атмосферата е посочено, че те
следва да са въз основа на извършени измервания от акредитирана
лаборатория. Протоколите от измерванията, заверени от акредитираната
лаборатория с подпис и печат, следва да се приложат като сканирано копие в
Раздел VI на одита. Лабораториите в действителност могат да извършват
измервания само на организирано отвеждане на емисиите в атмосферата.

1. Съгласно определението за емисии във въздуха, дадено в приложение П
„емисия е изпускането на вредни вещества (замърсители) в атмосферния
въздух и водите. Точката или повърхността, откъдето се осъществява
изпускането, се нарича източник. Емисията в атмосферния въздух се
определя като маса на дадено вредно вещество (замърсител) за един кубически
метър изпускан газ или като дебит на изпусканото вещество (емисионен
дебит) при нормални условия“.

В случай, че фирмата кандидат извършва обработка на едрогабаритни обекти,
което не позволява преместването им и обработката им в закрито пространство
и тези дейности се извършват на открити площадки не съществува възможност
за организирано отвеждане на емисиите, а те се генерират директно в
атмосферата и не могат да се измерят от лаборатория. Проектът касае
намаляването на емисии в атмосфертата. В този случай отделените емисии в
атмосферата може да се определят по изчислителен способ, като се използват
утвърдени методики/референтни документи на МОСВ. Ще се признаят ли от
управляващия орган отделените емисии преди и след изпълнението на прокта,
изчислени по утвърдени методики от МОСВ?

Допълнително в Условията за кандидатстване, както и в Одита за ресурсна
ефективност (Приложение Е) изрично е посочено, че базовите и целевите
стойности на индикатора, свързан с емисиите във Формуляра за
кандидатстване/стойностите на емисиите в Одита следва да са въз основа на
измервания, извършени от акредитирани лаборатории. В случай че при
осъществяваната от кандидата дейност не може да бъде локализиран източник
(точка на изпускане) на емисиите и кандидатът не може да отговори на
изискването измерването на емисиите да бъде направено от акредитирана
лаборатория, същият не следва да попълва точката, свързана с емисиите в Одита
и да заявява дейности, свързани с тях във Формуляра за кандидатстване.

2. Фирмата кандидат работи на изнесени площадки, собсвеност на фирмата
възложител. В работата си използва технологична вода, която се предоставя от
възложителя, но се използва за дейностите, извършвани от кандидата. Тази
вода не се заплаща от кандидата и за нейния разход няма счетоводни записи. С
изпълнението на проекта ще бъде намалено изразходването на вода в
технологичният процес на фирмата-кандидат.

2. В справката към раздел VI на одита за ресурсна ефективност кандидатите
следва да декларират реално потребеното количество вода, използвано за
производствени нужди. В описания от Вас случай кандидатът следва да
декларира потребеното количество вода за 2016 г. на база счетоводни данни на
възложителя като при проверка кандидатът трябва да е в състояние да докаже
декларираните количества вода, вкл. чрез документи, с които са уредени
взаимоотношенията изпълнител – възложител. За целта кандидатът следва да
направи пояснение към справката, че предоставената информация е по
счетоводни данни на възложителя, а не на кандидата като включи и разяснение
в тази посока.

Как следва да се декларират данните за използваното количество вода за
технологичния процес след като справката не може да бъде изготвена по
счетоводни данни на кандидата.
3. В своята дейност предприятието-кандидат използва в своята дейност
основни материали бои и разредители (ОХВ), които след изпълнение на
проекта ще бъдат намалени. Тяхната доставка в по-голяма част от случаите е
ангажимент на Възложителя, тъй като съгласно международната практика в
тежката индустрия, гаранцията на покритието се издава от завода

Допълнително бихме искали да обърнем внимание, че съгласно счетоводните
стандарти, за да бъде признат един актив за ДМА, той трябва да отговаря на
следните изисквания:
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производител на боята. Как следва да се декларират в този случай данните за
използваното количество ресурс след като справката не може да бъде изготвена
по счетоводни данни на кандидата.

1. да е придобит, притежаван и контролиран от предприятието ресурс, който
има натурално веществена форма;

4. Съгласно Приложение Е към Насоките за кандидатстване, количеството
образувани отпадъци за 2016 г. следва да се потвърди чрез справка по
счетоводни данни. По кои счетоводни записи се взимат тези данни?

3. активът да се използва повече от един отчетен период;

Това означава ли, че по настоящата процедура може да се кандидатства за
намаляване на отпадъци, за които няма работен лист за образувани
производствени или опасни отпадъци и не попада в годишния отчет за
образувани производствени или опасни отпадъци дейностите с отпадъците?

Също така, следва да имате предвид, че ДМА, придобити със средства по
проекта, следва бъдат използвани единствено в стопанския обект, който
получава помощта и да останат свързани с проекта, за който е предоставена
помощта, за срок от минимум три години.

5. Според насоките за кандидатстване доказването на генерираните отпадъци
се доказва със счетоводни данни. В някой случаи при управлението на
отпадъците няма счетоводни записи за тяхното транспортиране или
депониране, защото са предоставени безвъзмезно на физически лица за
оползотворяване.

С оглед на факта, че кандидатът извършва дейността в помещения, които не са
негова собственост същият следва да съобрази дали посоченото ще му позволи
да си изпълни всички ангажименти, заложени в договора за предоставяне на
безвъзмездна помощ (Приложение Ф), вкл. от гледна точка на изискването за
отчитането на индикаторите по проекта.

Като пример мога да посоча остатъчни дървени суровини при производството
на мебели или метални отпадъци (шини и винкели). За да не се правят
допълнителни разходи по депониране фирмата предава безвъзмезно част от
отпадъците или всичките си отпадъци на физически лица за оползотворяване.
В такъв случай генерираните отпадъци по годишен отчет за дейностите по
отпадъци за 2016 год, не отговарят на счетоводните данни. Кое е необходимо
да се вземе за база в одита за ресурсна ефективност.
5. Във фирмата от 2015 год се извършват дейности, при които остават
отпадъчни суровини, които са неизползваеми в сегашното производство на
компанията. Те все още не са отчетени като отпадък. С изпълнението на
проекта се предвижда използването на тези остатъчни суровини. Може ли в
одита и при описанието на проектното предложение да ги разглеждаме като
отпадък?
Подател: Подател: Стоян Недев

2. да се използва в дейността или за отдаване под наем;
4. стойността на актива да може надеждно да се изчисли;
5. предприятието да очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива.

3. Аналогично на отговора, даден в подточка 2, в конкретния случай кандидатът
следва да декларира в раздел VI на одита за ресурсна ефективност реално
потребените от него суровини и спомагателни материали на база счетоводни
данни на възложителя като при проверка кандидатът трябва да е в състояние да
докаже декларираните количества, вкл. чрез документи, с които са уредени
взаимоотношенията изпълнител – възложител. За целта кандидатът следва да
направи пояснение към справката, че предоставената информация е по
счетоводни данни на възложителя, а не на кандидата като включи и разяснение
в тази посока.
За повече информация може да се запознаете и с отговора на въпрос 10, т. 3.
4. В раздел VI на одита за ресурсна ефективност кандидатите следва да
представят справка за образуваните, оползотворените, обезвредени и приети
отпадъци (според това, кое е приложимо за кандидата) за 2016 г. въз основа на
неговите собствени счетоводни данни. Бихме искали да обърнем внимание, че
тези отпадъци следва да са само от конкретната икономическа дейност, която е
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Ел. поща: npet@abv.bg

обект на одита за ресурсна ефективност, а не по принцип от дейността на
кандидата.
Относно втората част на въпроса, моля, запознайте се с отговора на въпрос №
12, т. 2.
5. За да може да бъде спазено изискването за ясна отчетност и проследимост на
заложените в одита за ресурсна ефективност количества суровини,
спомагателни материали, вода и отпадъци, кандидатът следва да приложи в
раздел VI на одита за ресурсна ефективност справка по счетоводни данни за
тези количества. В случаите когато такава справка по счетоводни данни не може
да бъде изготвена, кандидатът следва да представи аргументирана информация
за това, както и да включи информация за годишното потребление на
съответния вид ресурс за 2016 г. въз основа на максимално достоверен и
проверим източник. Източникът, който е използван за целите на справката
следва изрично да бъде посочен и в случай на нужда, да може да бъде
представен за проверка.
Предаването на образувани от дейността на дружеството отпадъци на
физически лица е незаконосъобразно и не представлява основание за
непредставяне на счетоводни данни. Съгласно Закона за управление на
отпадъците образуваните отпадъци, след като са класифицирани по надлежния
ред, следва да се предават единствено на базата на писмен договор на лица,
които притежават съответно разрешение/регистрация да ги третират. Лицата,
образуващи отпадъци, носят отговорност за тях до крайното им
оползотворяване/обезвреждане.
6. Моля запознайте се с отговора на въпрос № 13, т. 1.

