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Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от УО 

Дата на разясненията от УО: 01.02.2018 

65. 24.01.2018 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

Във връзка с кандидатстването по процедурата имам следния въпрос: 

В случай, че проектът включва оползотворяване на отпадък от опаковки от 

стъкло, но към момента на кандидатстване кодът на стъклото не е включен в 

комплексното разрешително на предприятието ще получим ли 5 точки при 

оценката на поректното предложение? 

Стартирана е процедура за промяна на комплексното разрешително, но е 

много вероятно до датата на кандидатстване промяната да не е завършена. 

 

Подател: Петко Бойчев 

Ел. поща: petko.boychev@gmail.com 

Обръщаме внимание, че за да е допустимо стартирането на нова дейност по 

проекта следва 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. За целите на процедурата промишлена симбиоза се 

разглежда както между две предприятия (кандидат и партньор), така и в 

рамките само на кандидата.   

Наличието на разрешителни, лиценз и др. за дейност, която не се осъществява 

от кандидата към момента на кандидатстване, не представлява критерий за 

оценка по процедурата, но се разглежда в рамките на одита за ресурсна 

ефективност. В случай че проектът отговаря на всички други условия по 

процедурата и се отнася до дейност, за която е необходимо разрешително, 

което не е налично към момента на кандидатстване, това не би се отразило на 

оценката на проектното предложение, но следва да бъде описано в раздел VII. 

Информация за наличие на съответствие с нормативната уредба от образеца 

на одит за ресурсна ефективност. Същото би могло да бъде включено и в т. 

11.8 от формуляра за кандидатстване. В допълнение трябва да се има предвид, 

че за да бъдат верифицирани разходите на етап изпълнение на проекта, следва 

дълготрайните материални активи да са в експлоатация, което би било 

възможно, ако предприятието има разрешително за отпадъка, за който са 

заявени активите.  

66. 25.01.2018 Здравейте,  

Бих искал да кандидатствам по процедурата за подбор на проекти 

BG16RFO002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за 

ефективно използване на ресурсите", чийто краен срок е 23.04.2018 година. 

Същевременно бих искал да си закупя машини за дърводобив по мярка 8.6. 

"Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и 

търговията 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. 

Ние сме средно предприятие в град Сандански с основната икономическа 

дейност е "Други специализирани строителни дейности, некласифицирани 

Изискването, което поставят Условията за кандидатстване е икономическата 

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

ресурсната ефективност да попада в сектор C „Преработваща промишленост”, 

от нея кандидатът да е реализирал минимум 120 хил. лв. приходи от продажби 

за 2016 г. и дейността да не е сред недопустимите сектори. По процедурата 

няма изискване какъв дял от общите приходи на предприятието да 

представлява допустимата дейност.  

Както правилно сте посочили, от изброените във въпроса кодове на 

икономически дейности, допустима по процедурата е дейността с код 23.63, 
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другаде" с код 43.99 по КИД-2008, с 75% относителен дял от общите приходи 

от продажби и допълнителни икономически дейности: 

"Товарен автомобилен транспорт" с код 49.41 по КИД-2008, с 15% 

относителен дял от общите нетни приходи от продажби; 

"Производство на готови бетонови смеси" с код 23.63 по КИД-2008, с 5% 

относителен дял от общите нетни приходи от продажби; 

"Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал" с код 16.10 по 

КИД-2008, с 5% относителен дял от общите нетни приходи от продажби. 

Имам въпрос: 

Ако подадем проект по ПРСР по мярка 8.6 може ли да кандидатстваме и по 

вашата процедура. 

 

Подател: Димитър Великов 

Ел. поща: kavangard.velikov@gmail.com 

като кандидатът ще е допустим, в случай че има реализирани от тази дейност 

минимум 120 хил. лв. приходи от продажби за 2016 г.   

Обръщаме внимание, че код на основна икономическа дейност С16.10 

„Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ е недопустим 

по настоящата процедура, с изключение на производство на несглобени 

дървени паркетни дъски.  

 

67. 25.01.2018 Здравейте, 

Във връзка с кандидатстването по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа 

за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на 

ресурсите“, имам следните въпроси: 

 

Кандидата развива дейности, свързани с подобряване на ресурсната 

ефективност, попадащи в сектор C „Преработваща промишленост” – КИД 

16.21 „Производство на фурнир и дървесни плочи“. Производството обхваща 

два вида дейности: 

 

- едната, свързана с производство на пелети (преработка на горски продукти - 

недопустима по процедурата) и 

 

- втора дейност, свързана с производство на фурнири и паркет (допустима по 

процедурата). 

 

1. Наличието на оборот от недопустима дейност (производството на 

недопустими продукти) прави ли кандидата недопустим по процедурата? 

 

2. При икономическата оценка на проекта ще бъдат включени суровини и 

отпадъци, които могат да бъдат причислени към категорията горски продукти 

1. Условията за кандидатстване поставят изисквания за реализиран оборот 

само към икономическата дейност, за която се предвиждат дейности, свързани 

с подобряване на ресурсната ефективност. В случай че дейността, с която 

фирмата кандидатства е допустима по процедурата, осъществяването от 

страна на кандидата на недопустими  икономически дейности, за които не е 

заявено подпомагане по проекта, не влияе на оценката на кандидата и 

проектното предложение.  

Следва да имате предвид, че когато кандидатът/партньорът упражнява 

едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори по 

настоящата процедура, безвъзмездната помощ по тази процедура се 

предоставя само за дейностите в допустимите сектори, като 

кандидатът/партньорът (бенефициентът) следва да води отделна счетоводна 

отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, 

свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че 

дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната 

помощ, предоставена по настоящата процедура. 

2. За да е допустим проект, свързан с промяна в начина на управление на 

отпадъци, следва проектът да се отнася до отпадъци от икономическата 
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– това прави ли недопустим проекта? 

 

3. В анализа на предприятието следва ли да се включи само и единствено 

оборота и количествата от произведените допустими продукти (в случая 

паркет и фурнири) – от „Справка за производството и продажбите на 

промишлени продукти за 2016 г.“? 

 

Подател: М. Стефанова 

Ел. поща: mariya.s.stefanova@gmail.com 

 

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

ресурсната ефективност. Икономическата дейност трябва да отговаря на 

изискванията за допустимост на кандидата и да не попада сред недопустимите 

дейности, посочени в т.11.2., 2) от Условията. Условията за кандидатстване не 

поставят изискване към категорията на отпадъците.  

Независимо от това следва да се прецени дали дейността, за която се 

предвиждат дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност, 

както и новата икономическа дейност, ако кандидатът планира да стартира 

такава по проекта, не попадат в недопустимите сектори съгласно демаркацията 

с Програмата за развитие на селските райони, посочени в т.11.2., 2) от 

Условията за кандидатстване.  

3. В одита за ресурсна ефективност следва да се включи информация за 

икономическата дейност, за която се предвиждат дейности, свързани с 

подобряване на ресурсната ефективност.  

Обобщени данни за  кандидата, т.е. всички дейности, които предприятието 

осъществява, се представят единствено по критерий „Повишаване на 

ефективността на производствените разходи“, които се попълват в 

Приложение Ж „Икономическа оценка“, лист ‚Ефективност на разходите‘. 

 


