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8.

04.12.2017

Във връзка с обявената процедура, имаме следните въпроси:

Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 12.12.2017 г.
1. Към момента кандидатът използва технология на производство при която
за производството на единица продукция се генерира определено количество
отпадък. Кандидатът иска да закупи ново оборудване, което да намали
количеството генериран отпадък от производството на единица продукция.
По експертна оценка въвеждането му ще намали образуването на отпадъка с
20% за единица произведена продукция. Счита ли се, че въвеждайки новото
оборудване, кандидатът ще предотврати образуването на отпадък, съгласно
йерархията на управление на отпдъците?
2. Базата на кандидатът е на територията на гр. Варна. Направена проверка в
сайта на Натура 2000 и в документите посочени в методиката за оценка
показа, че в района около гр. Варна има 5 защитени зони. Това означава ли, че
проект изпълняван на територията на гр. Варна ще се счита за проект
изпълняван около и в териториите от мрежа Натура 2000?
Какво означава „проектът се изпълнява около и в териториите от мрежата на
Натура 2000”? Изпълнението на проекта се отнася до площадките, на които се
въвеждат мерки по проекта ли? Тяхното ли географско местонахождение е
определящо или например адреса на управление на кандидата? Как да
преценим обхвата на понятието „около” териториите от мрежата на Натура
2000? Има ли някакъв периметър от метри/километри, който се счита за
допустим за отнасяне към него?

1. 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.
2. За да се определи дали проектът ще получи максимален брой точки по
критерия, свързан с мрежата Натура 2000, кандидатът следва да извърши
проверка в Списъците на землища, попадащи в обхвата на защитените зони и
Граници на защитените зони от раздел Документи/Цифрови данни на
интернет
страницата
на
Натура
2000
(http://natura2000.moew.government.bg/Home/Documents) дали гр. Варна попада
в землище, което попада в защитена зона (в първия документ) и границите на
защитената/ните зона/и (във втория документ).
В случай че всички разходи за дълготрайни активи се реализират в гр. Варна и
гр. Варна попада в землище, което попада частично или изцяло в границите на
защитена зона от мрежата „Натура 2000“, проектът ще получи максимален
брой точки по критерия. Следва да се има предвид, че проектът ще получи
максимален брой точки по критерия и в случай, че част от разходите за
дълготрайни активи се реализират и в друго землище, което попада частично
или изцяло в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“.

Подател: Ц.Стефанова
Ел. поща: tsarina.stefanova@gmail.com
9.

Здравейте,
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Ние сме официален вносител и представител за България на производствени
машини. През 2017г. производителят представи иновативна машина, която
все още не е предлагана на нашия пазар. Във връзка с участие по процедурата
имаме запитване за оферти за тази машина от три различни фирми. Всички те
възнамеряват да подготят проектно предложение, с което да кандидатстват за
закупуването й. Прочетохме насоките за кандидатстване и имаме следните
въпроси:

1. Виж отговор на Въпрос № 4

1. Ще се счита ли за внедряване на „пилотно за България“ технологично
решение, ако три фирми кандидатстват за закупуването на една и съща
машина (която все още не е продавана в България)?

2. Изискването за иновативност не се отнася до придобитите по проекта
активи, а е свързано с внедряваните чрез тези активи технологични решения и
методи, които следва да водят до производствена или до продуктова иновация.
Предвид гореизложеното при закупуването на заложените в проекта активи,
след сключване на договор за БФП, бенефициентът е длъжен да следва
правилата за избор на изпълнител съгласно Глава четвърта на ЗУСЕСИФ и
ПМС 160.

2. Условието да се внедрява технологично решение, което е продуктова или
производствена иновация (в нашия случай продуктова иновация) означава ли,
че при одобрение за финансиране на проекта и сключване на договор за БФП,
кандидата няма да прави процедура за избор на изпълнител, а ще е задължен
да закупи иновативната машина която е описал по проекта?

10.

04.12.2017

Подател: Митева
Ел. поща: cveta_lm@abv.bg
Здравейте!
Във връзка с обявената процедура, имам следните въпроси:
1. Във връзка с попълването на точка 5.3 от Одита „Дейности, свързани с
подобряване на ресурсната ефективност на продуктите на последващите фази
от продуктовия жизнен цикъл”: В указанията пише, че тя се попълва
единствено, ако в резултат на изпълнение на проекта ще се подобрят свойства
на продуктите от гледна точка на тяхната ресурсна ефективност на етап
потребление или на етап излизане от употреба.
Бихте ли дали разяснение дали включването на дейности по проекта,
насочени към повишаване на ресурсната ефективност на продуктите на тези
два етапа (потребление и излизане от употреба) е обвързано с оценката на
проекта с оглед критериите, заложени в Методологията за оценка?

1. Съгласно посоченото в т. 5.3 от образеца на одита за ресурсна ефективност,
информацията в тази точка е необходима, в случай че кандидатът е включил в
проектното си предложение дейности свързани с подобряване на ресурсната
ефективност на продукта/ите на последващите фази от продуктовия
жизнен цикъл (потребление и излизане от употреба): възможност за
повторна употреба на произвеждания продукт, многократна употреба или
удължаване времето му на употреба, рециклиране на произвеждания продукт
след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата
употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на
отпадъците от продукта. Критериите за техническа оценка на проектните
предложения не обхващат етапа на потребление и излизане от употреба на
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2. Нашата фирма е производител на мебели от дърво. Искаме да закупим
съвременно оборудване, с което да намалим количеството образуван дървесен
отпадък от производството –дървени изрезки от дървени плоскости, дървесни
стърготини и др.под. Попада ли такъв отпадък в описаните от вас специфични
отпадъчни потоци?

продуктите.

3. Фирмата ни използва в производството си боя, включваща в състава си
фосфорна киселина (ОХВ). Искаме да закупим оборудване, което ще ни
позволи да преминем към използване на боя на водна основа (която не
включва в състава си опасни химически вещества и е по-екологична и
безопасна). Моля за разяснение счита ли се спирането на използването на боя
включваща в състава си фосфорна киселина за мярка, водеща до намаляване
употребата на ОХВ във фирмата? Ако да, то как следва да докажем
използването до момента на боя включваща ОХВ в състава си? В Справка по
видове ресурси за 2016г на фирмата е записано, че е закупувана боя, но без да
е указан състава й. Той може да бъде видян само от Информационен лист
издаден от производителя на боята.

11.

04.12.2017

Подател: Жана Ковачева
Ел. поща: kovacheva.jana@gmail.com
Здравейте,
1) Моля да дадете разяснения по отношение на критерий 1 от Раздел I как
точно ще се извършва оценката при тълкуване на текста: "Кандидатът е
реализирал дейности, свързани с въвеждане на международно признати
стандарти.". Трябва ли да се разбира, че ако даден кандидатът има въведена
система за управление в съответствие и двата посочени стандарта - и EMAS
(Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране) и БДС
EN ISO 14001", ще получи 2 точки - или - кандидатът би получил 2 точки при
всички реализирани дейности за въвеждане на международно признати
стандарти, което включва въвеждане на БДС EN ISO 14001 без регистрация в
съответствие със Схемата за управление по околната среда и одитиране –
EMAS (Eco Management and Audit Scheme)?
2) Моля да дадете примерен линк към страница за изтегляне на безплатното

2. Съгласно определението в т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за
управление на отпадъците, дървесните отпадъци не представляват биоотпадък
и не попадат в специфичните отпадъчни потоци.
3. В т. 1.1 от раздел IV. на Одита за ресурсна ефективност (Приложение Е)
кандидатът описва използваните преди изпълнението на проекта суровини,
като може в текстова форма да опише боята и нейният състав. В таблица 1.1 се
посочва боята като суровина, а в частта за ОХВ се изписва боята и вредното
вещество, като се посочва количеството единствено за вредното вещество. По
същия начин се попълва и таблица 1.2, като срещу вредното вещество в колона
3 Влагано количество в производството на единица продукт след изпълнение
на проекта се посочва „0“ (нула). В текстова форма се описва боята, която
кандидатът планира да използва и нейният състав. В справката по видове
ресурси се посочва търговското наименование и вида на боята, използвана към
момента.

1. За да получи 2 точки е достатъчно кандидатът да е въвел система за
управление на предприятията съгласно един от изброените стандарти: EMAS
(Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране) или БДС
EN ISO 14001.
2. Управляващият орган не може да се ангажира с указване на линк за
изтегляне на приложения от интернет.
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приложение QGIS (съгласно посочения в критериите текст по отношение на
критерия 5 от Раздел III на II. Критерии за техническа и финансова оценка,
тъй като има няколко приложения с подобно наименование.
Подател: Веселина Купенова
Ел. поща: v.kupenova@ogra.bg

4

