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31.

28.12.2017

Здравейте,
В момента подготвяме проектното си предложение по процедурата и ни
възникнаха три въпроса свързани с изискванията. Надяваме се да ни помогнете.
Ето и самите въпроси:
1. Технологичното решение, което планираме да внедрим и което е пилотно за
страната, ще доведе до предотвратяване образуването на отпадъци от
дейността ни, т.е. производството ни вече няма да генерира отпадъци, те ще
бъдат равни на 0. В тази връзка:
1.1. Ще се счита ли за изпълнено изискването за получаване на максимален
брой точки по критерий II.3 от критериите за техническа и финансова оценка,
имайки предвид, че намаляването при нас реално ще бъде 100%, което е повече
от 35%?
1.2. Ще се счита ли за изпълнено изискването за получаване на максимален
брой точки и по критерий III.1, имайки предвид че се преминава към
предотвратяване?
2. В Приложение П е посочено, че "За целите на настоящата процедура под
ресурсна ефективност се има предвид дейности, свързани с намаляване
разходването на суровини и/или дейности, насочени към ефективно
управление на отпадъците при производството на единица продукция".Това
означава ли, че проектното предложение може да бъде насочено единствено
към ефективно управление на отпадъците и не е задължително да е свързано с
намаляване използването на суровини? В този смисъл, задължително ли е да се
попълват частите от одита за ресурсна ефективност и от Приложение Ж, които
се отнасят за намаляване на суровините, ако проектното предложение попада
във втората хипотеза след 'или'?

1.1. Бихме искали да обърнем внимание, че съгласно Условията за
кандидатстване разясненията не могат да съдържат становище относно
качеството на проектното предложение. В тази връзка Управляващият
орган не може да се ангажира с това колко точки би получило дадено
проектно предложено по определен критерий. Независимо от това, следва
да имате предвид, че проектно предложение, което по критерий II.3 от
критериите за техническа и финансова оценка постига намаляване с над
35% при изменение в управлението на отпадъците или използването на
суровини, би получило максимален брой точки по критерия.
1.2. Предотвратяване на образуването на отпадъци на единица продукция
представлява предотвратяване съгласно йерархията на управление на
отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците. На база
посоченото, в случай че по отношение на отпадъка, при който се наблюдава
най-голямо изменение в начина на управление, същият преминава към
степен „предотвратяване“, проектното предложение би получило
максимален брой точки по критерий III.1 от критериите за техническа и
финансова оценка.
2. В случай че внедряваните технологични решения и методи са свързани
единствено с по-ефективно управление на отпадъците без същите да се
отразяват на количеството използвани суровини, то кандидатът няма
ангажимент да попълва частта от Одита за ресурсна ефективност/съответно
частта от Приложение Ж, свързана със суровините. Независимо от това,
следва да се има предвид, че Таблица 2 от Приложение Ж, където се
посочват разходите за суровини и материали съгласно Отчета за приходите
и разходите за 2016 г. и прогнозни данни за три години, следващи годината
на приключване на проекта се попълва задължително.
3. В случай че питането Ви се отнася до дейност 2 от Елемент А, посочена в
т.13.1., II. Допустими дейности от Условията за кандидатстване,
Управляващият орган потвърждава, че посоченото е допустимо при
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3. Във връзка с предходния въпрос, при това положение достатъчно ли е
проектното предложение да включва единствено дейност 2 от допустимите
дейности и кои индикатори следва да се попълнят?
Благодаря Ви предварително за отделеното време и отговорите от Ваша страна.
Подател: Калоян Статев
Ел. поща: kn.statev@gmail.com

Разяснения от УО
спазване на всички останали изисквания и ограничения, заложени по
процедурата, вкл. и от гледна точка на начина на формулиране на
дейностите по проекта (съгласно изискванията заложени в одита за
ресурсна ефективност и Приложение А). Следва да имате предвид също
така, че в Условията за кандидатстване ясно е посочено, че кандидатите
следва да попълнят само онези индикаторите, посочени в т. 7.1. и 7.2., които
са приложими за тях.
Приложими за попълване от кандидата са всички от посочените в т.7.1 и
7.2 от Условията за кандидатстване индикатори, за които в раздел IV на
Oдита за ресурсна ефективност (Приложение Е) кандидатът е обосновал
промяна.
В допълнение следва да се има предвид, че кандидатите задължително
следва да попълнят данни за следните индикатори:
- Реализирани пилотни и демонстрационни инициативи;
- Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства;
-Срок за откупуване на инвестициите;
-Повишаване на ефективността на производствените разходи.
Допълнителна информация относно попълването на индикаторите, можете да
намерите в Примерните указания за попълване на електронния формуляр за
кандидатстване, Приложение А към условията.

32.

29.12.2017

Здравейте,
Ние сме компания, която се занимава с производство на изделия от каучук.
Продуктовата ни номенклатура включва около 10 различни вида продукти. По
проекта планираме внедряване на производствена иновация на национално
ниво, която ще доведе до по-ефективно управление на отпадъците ни.
Въпросът ни е: Допустимо ли е внедряваната иновация (технологично
решение) да се отнася до производството на само един от продуктите ни или
трябва да обхваща всички? Използвайки примера Ви от образеца на одита за
ресурсна ефективност за описание на дейностите: "Дейност 1, свързана с
придобиването на актив 1, който води до по-ефективно управление на отпадък

Посоченото от Вас е допустимо при спазване на всички останали изисквания и
ограничения по процедурата. В случай че кандидат произвежда повече от един
продукт в рамките на една и съща икономическа дейност, въпрос на негов избор
е да прецени дали проектът ще обхваща всички или само един от тези продукти.
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А и отпадък Б, образувани при производството на продукти Х и У", допустимо
ли е да бъде само продукт Х, без У?

33.

02.01.2018

Подател: К. Караниколова
Ел. поща: kr.karanikolova@gmail.com
Здравейте, бих искала да задам следния въпрос:
Фирма потенциален кандидат по процедура „Подкрепа за пилотни и
демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ за 2016
година има код по КИД 2008 23.70 Рязане, профилиране и обработване на
строителни и декоративни скални материали. От 2017 година обаче кодът е
променен на 25.62 Механично обработване на метал. Фирмата желае да внедри
пилотна технология в областта на обработването на метали, какъвто е
текущият ѝ код. Това допустимо ли е с оглед на условията на процедурата,
където 2016 година е определена за базова? Справката за производството и
продажбите за 2016 година в случая съответства на кода за 2016 и не е
релевантна към настоящата дейност, упражнявана от фирмата. В този случай
възможно ли е да бъдат използвани за базови данните за 2017 година или такъв
проект не би бил допустим по процедурата?
Подател: Маргарита Стипцова
Ел. поща: m.stiptsova@i-dea.eu

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
2016 г. 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.

