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Дата на разясненията от УО: 22.01.2018
49.

15.01.2018

Здравейте,
Бих искала да кандидатствам по процедурата за подбор на проекти
BG16RFО002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за
ефективно използване на ресурсите", чийто краен срок е 23.04.2018 година.
Същевременно бих искала да си закупя машини за дърводобив по мярка 8.6.
"Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и
търгивията с горски продукти" от Програмата за развитие на селските райони
2014-2020 г. с начална дата март 2018 г. и крайна дата юни 2018 г..
Имам два въпроса:
1. Допустимо ли е да кандидатствам и по двете схеми? и
2. Допустим кандидат ли съм след като седалището на фирмата, с която ще
кандидатстват, както и дейностите, за които ще кандидатствам се намират на
територията на град Сандански, който е селски район?
Предварително благодаря!
Поздрави,

1. Във въпроса Ви не се съдържа информация относно дейността, с която се
занимава Вашата фирма и в тази връзка не може да Ви дадем конкретен
отговор. Независимо от това бихме искали да Ви обърнем внимание, че в
т.11.2., т. 2) от Условията за кандидатстване, изрично са посочени условията за
недопустимост на кандидатите/партньорите във връзка с демаркацията между
ОПИК и Програмата за развитие на селските райони.
2. Едно от изискванията за недопустимост, посочено т.11.2., т. 2) от Условията
за кандидатстване е свързано с това, че са недопустими за подкрепа
микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на
селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са
заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в
община на територията на селските райони в Република България.

Подател: Петя Димитрова
Ел. поща: petika@abv.bg
50.

15.01.2018

Въпрос 1. относно т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на
проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване, поле 11.4.
„Сравнение на предлаганите за внедряване технологични решения/методи с
конкурентните продукти, предлагани на българския пазар“. Ако предлаганите
за внедряване технологични решения/методи са продуктова иновация, при
която има значително подобрение в свойствата на крайния продукт, тогава е
очевидно, че можем да сравняваме директно с други конкурентни продукти;
но ако е производствена иновация, пак ли трябва да я сравняваме с
конкурентните продукти, предлагани на българския пазар?
Въпрос 2. В приложение Ж, лист „Срок на откупуване“, изрично и
изчерпателно са посочени спестяванията, които може да бъдат включени в
„други спестявания“, а именно разходи за експлоатация и поддръжка и

1. В случаите когато кандидатът ще внедрява по проекта производствена, а не
продуктова иновация алтернативните решения, които следва да предложи за
разглеждане с цел извършване на сравнителен анализ следва да се отнасят до
сходни производствени процеси, използвани при производството на
аналогични продукти.
2. В Условията за кандидатстване по процедурата не е заложено представянето
на подобни документи. Независимо от това Оценителната комисия има право,
в случай че установени обстоятелства, които да изискват допълнителна
пояснителна информация или документ от кандидатите относно декларирани
обстоятелства и представените документи, съгласно т. 24 от Условията за
кандидатстване, да изиска такива. Тази възможност не може да води до
подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на

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

разходи за брак. УО ще изисква ли някакъв вид първични документи или
счетоводни справки, които да доказват количеството и стойността на
разходите за брак/ експлоатация и поддръжка през 2016г.?

принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУСЕСИФ.

Подател: Царина Стефанова
Ел. поща: tsarina.stefanova@gmail.com
51.

15.01.2018

Здравейте!
Във връзка с подготовката на одит за ресурсна ефективност имаме следните
въпроси:
1. Попълнените в таблица 4.1, колона 2 - количества образувани отпадъци за
2016 г. /кг/год/ данни следва да бъдат потвърдени от справка по счетоводни
данни. Кой следва да изготви и подпише тази справка? Ако счетоводството не
е водило количествата отпадъци по отделна счетоводна сметка или
аналитичност, как да се удостоверят и проверят коректните данни? Възможно
ли е да се ползват разходни норми? Възможно ли е да се приложи договорът с
оператор за оползотворяване на отпадъците и протоколи за предадените
количества при изпълнението му?
2. По т.4.2 - оползотворяване - Ако част от отпадъците се предават за
оползотворяване на оператор, но друга част се продават за повторно
използване като суровина в други производства, как следва да се попълни
т.4.2?
Подател: Юлия Михайлова
Ел. поща: mihailova_julia@abv.bg

1. Справката по счетоводни данни следва да бъде изготвена от лице, което
притежава нужните компетенции да извърши това. Същата не следва да бъде
подписана и подпечатана, защото кандидатът с подписването на Формуляра за
кандидатстване декларира достоверността на данните включени в Одита за
ресурсна ефективност, вкл. справките към него. В случаите когато отпадъкът е
предаден срещу договор на оператор за оползотворяване заедно с протоколи за
предаденото количество, би се считало за коректно същите да бъде ползван
като източник при изготвянето на справката към одита, съответно при
попълването на базовите данни в таблица 4.1. на одита, свързани с
количеството образуван отпадък.
2. За да попълните т. 4.2. към одита за ресурсна ефективност трябва да
следвате указанията, включени в нея. В конкретния случай описвате както
всеки един от отпадъците, предвиден за оползотворяване, така и всеки един от
отпадъците, предвиден за рециклиране (последваща употреба) като посочвате
код и наименование, съгласно нормативната уредба за класификация на
отпадъците за всеки от тях, както и видовете и кодовете на дейностите по
оползотворяване (в т. ч. за рециклиране), съгласно нормативната уредба по
управление на отпадъците. Съгласно указанията в точката следва да се посочи
и име на оператора (в описания от Вас случай освен името на оператора за
оползотворяване на отпадъка и името на предприятието, закупило отпадъка за
суровина). Представянето на информация за инсталациите/съоръженията, в
които се извършват дейностите по оползотворяване (вкл. и рециклирането),
както и максималните количества (на годишна база) на всеки отпадък, който се
подлага на съответната дейност по оползотворяване (вкл. рециклиране) във
всяка конкретна инсталация е приложимо единствено в случаите, когато
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предприятието извършва самостоятелно дейности по управление на отпадъка,
а не ги възлага на трети страни.

52.

53.

15.01.2018

15.01.2018

Здравейте,
В условията за кандидатстване на процедура BG16RFOPO002-3.004
„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно
използване на ресурсите“ е записано, че дейностите: 3. Организиране и
провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите и
4.Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на
резултатите от проекта, са задължителни. Като пример при залагането им в
указанията за попълване на електронен формуляр на стр. 28-29 е записано
като наименование на дейността „Провеждане на 2 събития за представяне на
резултатите от проекта“. Моля дайте пример какво се има предвид под 2
събития – един информационен ден в началото и един информационен ден в
края на проекта или 1. Провеждане на информационен ден в края на проекта
за мултиплициране на резултатите му и 2.Публикация в традиционни и
дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта? Вашият
отговор е от значение при разписване на дейността.
Подател: Цвета Миленова
Ел. поща: milenova@elana.net
Здравейте,
Имам два кратки въпроса относно връзката между техническата
спецификация и офертата по процедурата:
1. Задължително ли е всички технически/функционални характеристики от
офертата да фигурират в техническата спецификация, при положение че в нея
се говори за минимални такива? Пример: в офертата има 20 отделни
характеристики, а в техническата спецификация са заложени само 10 от тях това допустимо ли е?
2. Допустимо ли е в техническата спецификация да се заложат
характеристики, които не фигурират в офертата? Пример: в офертата има 20
отделни характеристики, а в техническата спецификация са заложени само 10
от тях и 2 допълнителни, които не фигурират в офертата - това допустимо ли
е?

В т.13.1. на Условията за кандидатстване по процедурата по отношение на
дейността „Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на
резултатите от проекта“ изрично са посочени допустимите форми на
събития, които могат да бъдат залагани, а именно пресконференции, кръгли
маси, работни срещи, представяне в медиите. Според спецификата и вида на
проекта кандидатът сам следва да прецени кои от посочените форми са найподходящи и биха били постигнали по-голям ефект от гледна точка
мултиплициране на резултатите. На база посоченото и в случаите, когато
кандидатът е решил да реализира две от посочените събития, същите може да
са, например, пресконференция, в рамките на която да бъдат представени
постигнатите резултати пред представители на медиите и кръгла маса, на
която могат да бъдат поканени браншови, работодателски организации и
конкретни предприятия, за които внедряваната по проекта технология би
представлявала интерес. Извън дейността по организиране и провеждане на
събития за мултиплициране на резултатите от проекта, кандидатите по
настоящата процедура имат ангажимент да направят и публикации в
традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта
1.Техническата спецификация (Приложение З) задава минимални технически
и/или функционални характеристики на активите (ДМА/ДНА), които е
предвидено да бъдат придобити по проекта. Характеристиките в офертата за
всеки един от активите задължително следва да съответстват на минималните
технически и/или функционални характеристики, зададени в Техническата
спецификация като извън тях офертата може да съдържа и други
характеристики.
2. Следва да имате предвид, че логиката на подготовка на едно проектно
предложение изисква кандидатът първо да изготви техническата
спецификация, в която да включи всички минимални технически и/или
функционални характеристики, гарантиращи постигането на заложените
резултати, след което да потърси индикативни оферти, които да съответстват
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Благодаря Ви за отговорите.

на тези характеристики. На база посоченото не е допустимо в техническата
спецификация да се заложат характеристики, които в последствие да не
фигурират в офертата към нея. В случай че подобно нещо бъде установено,
съответният разход, за който се отнася офертата ще бъде премахнат от
бюджета на проекта служебно от Оценителната комисия на етап Техническа и
финансова оценка, като преди премахването на разхода до кандидата се
изпраща искане за отстраняване на нередовност.

Подател: К. Караниколова
Ел. поща: kr.karanikolova@gmail.com

