
    

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 

Дата на разясненията от УО: 15.01.2018 г. 

39. 08.01.2018 Уважаеми Господа, 

На въпросите ми, които ви зададох в предишното писмо до Вас - Въпроси и 

отговори по процедурата № 26 - допълнен 

ми отговорихте ,че: 

"Определението, което е възприето за ресурсна ефективност за целите на 

настоящата процедура е дейности, свързани с намаляване разходването на 

суровини и/или дейности, насочени към ефективно управление на отпадъците 

при производството на единица продукция. 

Относно примера, който давате с красиви летни обувки и топли зимни ботуши 

в Одита за ресурсна ефективност (Приложение Е), ако ще заявявате намаляване 

разходването на суровини в раздел IV следва да попълните количеството 

използвани суровини при производството на летни обувки (продукт 1), както и 

суровините, използвани при производството на топли зимни ботуши (продукт 

2) преди и след изпълнението на проекта като изчисляването на намаляването 

на количеството използвани суровини на единица продукция се прави за всеки 

един продукт поотделно" 

Това води до следващия пояснителен въпрос: 

Как да се определи ресурсната ефективност за една фирма, която произвежда, 

например 19, продукта от един и същ основен входящ ресурс - алуминии, ПВЦ, 

кожа и т.н.? Изчисленията и определянето на ресурсната и емисионна 

ефективност за всеки отделен продукт, когато основния производствен процес 

е един и същ, е  не рационално. 

/ в посочения фиктивен пример - летни обувки (продукт 1) и  топли зимни 

ботуши (продукт 2) - основната суровина е кожа. / 

  

С уважение, 

 

Подател: Дойчин Дойчев 

При определянето на критерия и начина на изчисление на процента на 

намаление на използваните суровини и изменение при управлението на 

отпадъците Управляващият орган е използвал метод, който е приложим за един 

и повече продукти за всички производства от преработващата промишленост.  

В случай че проектът води до намаляване разходването на суровини, в т. 1 на 

раздел IV от образеца на одит за ресурсна ефективност се попълва информация 

за всички суровини и спомагателни материали за всички продукти, която се 

пренася в Приложение Ж, с помощта на което се изчислява процентът на 

намаляване. Процентът може да се изчисли както за няколко суровини в един 

или повече продукти, така и за една суровина в един или повече продукти, във 

Вашия пример - една суровина за 19 продукта.   



    

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 

Ел. поща: doytchin@yahoo.co.uk 

40. 08.01.2018 Уважаеми експерти,  

въпросът по процедурата е следният: 

 

В Насоките за кандидатстване е посочено, че кандидатът може да стартира 

дейност чрез изпълнението на проекта, която се явява нова за него - с друг код 

на икономическа дейност, който е допустим по процедурата. В тази връзка при 

фирмата, която представлявам излиза следният казус: инвестиционното 

намерение е за нова производствена линия, пилотна за страната, внедряването 

на която ще доведе до всички търсени резултати по процедурата, за в бъдеще, 

при нейното използване. Към момента, продуктът, който произвежда 

въпросната линия се купува от външен изпълнител, който ползва по-стара 

технология, и той се явява суровина за основното производство на кандидата.  

Въпросът ми е какви данни да представим за 2016 г., при положение, че 

производствена дейност при кандидата е нямало, а само външна услуга. Можем 

ли да използваме данни от компанията, от която купуваме продукта и която 

ползва по-стара технология - за отпадък и др. Т.е. могат ли част от данните, 

необходими за изчисленията в одита да не са от дейността на кандидата ? 

Има ли официална счетоводна справка за доказване на генерирания отпадък ? 

 

Подател: Любена Георгиева 

Ел. поща: lubenageorgieva@gmail.com 

Съгласно Условията за кандидатстване, като източник на информация за 

доказване спазването  изискванията към кандидатите относно икономическата 

дейност, за която се предвиждат дейности, свързани с подобряване на 

ресурсната ефективност и реализирани минимум 120 000 лв. приходи от 

продажби на продукция от тази дейност (т.11.1., I., 4, 6), се използва Справката 

за производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 г. (част от 

Годишния отчет за дейността, подаван към НСИ). Допълнително, в одита за 

ресурсна ефективност по отношение на съществуващото производство трябва 

да е налице информация за минимум една година (2016 г.). 

Предвид гореизложеното за базови данни следва да се използват данните за 

производството на кандидата за 2016 г.  

Бихме искали също да обърнем внимание, че за да е допустимо стартирането на 

производството на нова икономическа дейност по проекта, следва: i) новото 

производство да е пряко свързано със съществуващото производство, спрямо 

което са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната 

ефективност и между тези две производства да е налице промишлена симбиоза; 

ii) кандидатът е избрал да изпълнява елемент А в хипотезата на „регионална 

инвестиционна помощ“ и в резултат на инвестицията кандидатът ще 

осъществява диверсификация на продукцията на стопанския обект с продукти, 

които не са били произвеждани до момента в него или в хипотезата на режим 

„de minimis”. 

В случай че в проектното предложение са включени дейности за ресурсна 

ефективност, които са свързани с икономическа дейност, за която не са налични 

данни за 2016 г., същите биха били недопустими.   

41. 08.01.2018 Във връзка с допустимост на кандидат по процедура BG16RFOP002-3.004 

„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно 

използване на ресурсите“, моля за разяснение по следния казус: 

 

Съгласно Условията за кандидатстване кандидатът декларира обстоятелствата 

по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП към момента на кандидатстване. При подаване на 

проектно предложение през 2018 г. кандидатът декларира категорията на 

предприятието, като взима под внимание обстоятелствата от последните две 

приключили финансови години. В Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и 

чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия– попълнена по образец 
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За 2014г. и 2015г. предприятието кандидат е с данни за  „голямо“ предприятие 

, но след 31.12.2017г. то ще има 2 поредни приключени години (2016г и 2017г.) 

в категория  „средно“ предприятие. 

 

Моля да разясните, допустимо ли е при подаване на проектното предложение 

да бъде попълнена декларация по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките 

и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014. Към 

31.12.2017г и предприятието да е допустим кандидат в категория „средно“? 

 

Благодаря предварително за съдействието. 

 

Подател: Ц. Василева 

Ел. поща: tsenka.vasileva@gwconsulting.bg 

(Приложение Д) следва да се декларират данни за последната приключила 

финансова година. 

В допълнение следва да имате предвид, че при изчисляване на данните по чл. 3 

от ЗМСП се взема предвид дали предприятието е независимо, дали е 

предприятие партньор по смисъла на чл.4, ал. 3 , или е свързано предприятие по 

смисъла на чл. 4  ал. 5 от ЗМСП. 

42. 09.01.2018 Здравейте,   

Във връзка с прецедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи 

за ефективно използване на ресурсите“ имам следното запитване: 

1. Дружеството кандидат има различни дейности по КИД, които са в 

допустимите сектори на икономическа дейност. Чрез изпълнението на проекта 

може да се постигне промишлена симбиоза. Отпадакът от едната дейност може 

да е суровина за другата дейност на дружеството.  

А. Допустим ли ще е кандидатът по тази процедура? 

Б. Може ли дейността на кандидата, която генерира отпадъка да не е в 

допустимите сектори, а инвестицията да се реалицира в допустим КИД? 

 

2. Проектът е свързан със закупуване на линия за рециклиране на отпадни 

продукти, при което се извличат отделни елементи и суровини, които ще се 

влагат отново в производството. В допълнение, от отпадните суровини ще се 

произвеждат и нови продукти (води до диверсификация) . 

Влаганите суровини като количества при производството на единица 

продукция няма да се намалят, но част от тях ще са рециклирани от новата 

линия. Това ще доведе до намаляване на доставките на суровини за 

производството на единица продукция. 

Намаляването на закупените суровини  поради използването на рециклирани 

суровини при производствот може ли да се разглежда като намаляване на 

влаганите суровини за единица продукция? 

 

1А. Съгласно т. 11.1, раздел I, т. 5) от Условията за кандидатстване, по 

процедурата е допустимо да има разминаване  между кода на икономическа 

дейност, спрямо който са предвидени дейности за подобряване на ресурсната 

ефективност и кода на икономическа дейност, за който заявява подкрепа 

кандидатът единствено, когато в резултат на инвестицията по проекта 

кандидатът ще стартира нова икономическа дейност (нов 4-цифрен код по 

КИД).  В случай че отпадъкът ще се използва като суровина за съществуващо 

производство, кандидатът е недопустим по процедурата. 

1Б. Съгласно т. 11.1, раздел I, т. 4) от Условията за кандидатстване, 

икономическата дейност, за която се предвиждат дейности, свързани с 

подобряване на ресурсната ефективност, в случая това е дейността, която 

генерира отпадъка, следва да попада в сектор C „Преработваща промишленост” 

съгласно КИД 2008.  

2. Съгласно т. 1.2 от Раздел IV на образеца на одит за ресурсна ефективност 

дейност, която води до намаляване на една или повече от използваните в 

рамките на производствения процес суровини чрез използването на отпадък 

(чужд или собствен), се счита за дейност свързана с оптимизиране употребата 

на суровини и допустима по процедурата.  
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Подател: Николай Петров 

Ел. поща: npet@abv.bg 

43. 09.01.2018 Здравейте! 

 

Във връзка с кандидатстване по процедурата имаме следния въпрос: 

 

Предприятие планира да изготви одита за ресурсна ефективност със собствени 

усилия. 

При тази хипотеза необходимо ли е изготвянето му да бъде включено в списъка 

от дейности и ако да - как да се остойности? 

Заплащане за услугата не планираме да извършим. 

 

Подател: Юлия Михайлова 

Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg 

Съгласно т. 13.1, раздел II, от Условията за кандидатстване (последен булет на 

стр. 39) изготвянето на одит за ресурсна ефективност е задължителна дейност, 

но в случай че няма да заявяват разходи за нея по проекта, кандидатът може да 

не я включва в описанието на дейностите. 

 

 


