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Здравейте,
моля за следните разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване по
процедурата:
1. Къде и по какъв начин в таблицата, в работен лист Срок на откупуване,
трябва да бъдат отразени спестяванията, попадащи в категория Други разходи за експлоатация и поддръжка и разходи за брак. В изброените видове
спестявания има суровина, спом. материал, вода, отпадъци, но няма
експлоатация и поддръжка и разходи за брак. Освен това, спестяванията от
суровини са на база единица произведена продукция, а спестяванията за брак
обикновено се посочват не на база не единица произведена продукция, а на
база разликата между количествата бракувана продукция при използване на
старата и новата технология.
Моля да дадете указания как да се процедира – по какъв начин в таблицата да
се включат и опишат спестяванията от разходи за експлоатация и поддръжка
и разходи за брак?
2. Ако при производството на единица продукт X се генерират 10 единици
отпадък от даден вид, които се предават за друго оползотворяване, а
вследствие на внедрената по проекта иновативна технология това количество
отпадък при производството на продукт Х се намалява до 5 единици, които
отново се предават за друго оползотворяване, но реално се редуцира
наполовина отпадъкът за единица продукция – това счита ли се за
преминаване към по-висока степен на управление на отпадъците –
Предотвратяване, с оглед на дефиницията за Предотвратяване (Мерките,
взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което
се намалява: а) количеството отпадъци, включително чрез повторната
употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл) и имайки
предвид факта, че при половината от генерираните отпадъци наистина се
преминава от „друго оползотворяване” към „предотвратяване”. Въпросът ми е
с уговорката, че става въпрос за вид отпадък, при който се наблюдава найголямо изменение.
Благодаря предварително!

Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 05.04.2018
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1. В работен лист ‚Срок на откупуване„ на Приложение Ж, разходи за
експлоатация и поддръжка и разходи за брак се посочват в Други спестявания
- ред 409 от образеца, а ред 410 е първият, в който може да се въвеждат данни.
За тези разходи отворени за попълване са следните колони: колона 1, в която
се посочва продуктът, към който се отнасят; колона 3, в която се посочва
видът спестяване; колона 9, в която се посочват планираните годишни
спестявания за годината N+1 в лева.
2. В случай че изпълнението на проекта води до образуване на 5 единици
отпадък, а преди изпълнението образуваните единици отпадък са 10, то
посоченото представлява предотвратяване и се счита за преминаване към повисока степен на управление на отпадъците.
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Подател: М. Асенова
Ел. поща: assenova.magi@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с процедура „Ресурсна ефективност“ имаме следния въпрос:
Съгласно отговор на въпрос № 72, т. 1, виждаме, че УО изисква
сертификатите, които акредитираните лаборатории ще представят, трябва да
са съгласно актуалния стандарт, а именно БДС EN ISO/IEC 17025:2018, но
периода на преакредитация по новия стандарт - БДС EN ISO/IEC 17025:2018 е
до 2020г. Следователно, сертификатите, които лабораториите ще представят
ще са съгласно стандарта записан в насоките за кандидатстване, а именно
БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

Отговорът на въпрос № 72 се отнася до лаборатории, акредитирани след
15.01.2018 г., когато е отменен стандарт ISO/IEC 17025:2006.
Предвид тригодишния период за преход към новата версия на стандарта, по
процедурата ще бъдат приемани валидни сертификати съгласно БДС EN
ISO/IEC 17025:2006 и БДС EN ISO/IEC 17025:2018.
Съобщение на Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“
относно подход за провеждане на преход от акредитация съгласно ISO/IEC
17025:2005 към акредитация съгласно ISO/IEC 17025:2017 - http://nabbas.bg/bg/news/------------29_01_18.

Ще се признават ли измервания от акредитирани лаборатории с валиден
сертификат за акредитация съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006?

137.

27.03.2018

Подател: Тереза Преславска
Ел. поща: tpreslavska@epconsulting.bg
Здравейте!
Кандидатът произвежда мебели от дърво. Суровината, която получаваме и
преработваме е дървени трупи. Проектът не включва машини за
прединдустриална обработка на дървесина, а обхваща само процесите по
изработване на шперплат и дървени плотове, които следват след
недопустимите бичене, фрезоване и развиване на материала. Допустим ли е
такъв проект и има ли специфични изисквания при изготвяне на одита за
ресурсна ефективност с цел разграничаване от недопустимите дейности?
Подател: А.Илиев
Ел. поща: alfega@abv.bg

Описаната във въпроса дейност е допустима за подкрепа.
При изготвянето на одита за ресурсна ефективност и попълването на
формуляра за кандидатстване
дейността, за която кандидатът заявява
подкрепа, следва е да е ясно разграничима от другите дейности на кандидата
(ако осъществява други дейности) и да е видно, че тази дейност е допустима.
Ако недопустими дейности, като бичене, фрезоване и др. са част от
икономическата дейност, свързана с производство на мебели, то кандидатът би
следвало да изготви одита за ресурсна ефективност, включвайки всички
материали, суровини и отпадъци, които използва и генерира в рамките на тази
дейност, но за подкрепа да заяви само такива дейности, които се отнасят до
допустимите операции.

