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Дата на разясненията от УО: 08.03.2018 

100. 26.02.2018 Здравейте,  

 

Моля за разяснение относно категорията на предприятие, желаещо да 

кандидатства по обявената процедура BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за 

пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на 

ресурсите": 

 

Средносписъчният ни брой на персонала е 260 лица за 2016г. и за 2017г. 

Годишният ни оборот е 63 млн. лв. за 2016г. и 64,5 млн. лв. за 2017г. 

Стойността на активите ни е 74млн. за 2016г. и за 2017г. 

 

Съгласно указанията за попълване на Декларация за обстоятелства по чл. 3 и 

чл. 4 от ЗМСП е необходимо предприятието да отговаря едновременно на два 

от критерийте - средносписъчен брой на персонала и финансов критерий 

(стойност на активи или годишен оборот), за да може да се ползва със статус 

на МСП.  

Правилно ли е да се определим като средно предприятие, тъй като финансовите 

ни показатели не надвишат заложените в чл. 3, ал. 1, т. 2 стойности? 

 

Подател: Цвета Митева 

Ел. поща: office.service.agency@gmail.com 

Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗМСП, категорията малки и средни предприятия 

включва предприятията, които имат: 

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, И 

 

2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на 

активите, която не превишава 84 000 000 лв. 

 

В описания от вас случай, категорията на предприятието не попада в 

горепосоченото определение на средно предприятие.  Водещ  и основен 

критерий при определянето на статута на едно предприятие според ЗМСП е 

броя зает персонал (чл. 3, ал. 1, т.1).   

В допълнение,  за да бъде коректно определена категорията на предприятието, 

е необходимо да се установи дали дружеството е независимо, свързано или 

предприятие партньор по смисъла на ЗМСП. 

101. 26.02.2018 Уважаеми дами и господа. 

във  връзка  с  процедура  BG16RFOPO002-3.004  „Подкрепа  за  пилотни  и 

демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“  имаме  

следните въпроси: 

1. Ако кандидат възнамерява да внедри 2 различни технологични решения, 

решения и методи, пилотни  за България отнасящи се за производството на 2 

продукта в рамките на една и съща икономическа дейност,  възможно ли е 

едното технологично решение например да представлява (да бъде 

1. Посоченото е допустимо в случай че и двете технологични решения отговарят 

на условията, посочени в т. 13 от Условията за кандидатстване.  

В случай че по проекта се предвижда внедряването на повече от едно 

технологично решение като всяко едно от тях се отнася до една и съща 

икономическа дейност, но за различни продукти, във формуляра за 

кандидатстване кандидатът следва: 

1) Да предостави обосновка за всяко едно от технологичните решения как 
отговаря на изискването за внедряване на пилотни решения и методи, които се 
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квалифицирано) като продуктова иновация, а другото като производствена 

иновация? 

2. За да бъде изпълнен критерий III.2 “Проектът се отнася до един от 

специфичните отпадъчни потоци:…..” какъв процент от отпадъците, за които 

се отнасят дейностите на проекта, трябва да попада в изброените 

“специфичните отпадъчни потоци”. Например: ако предприятие реализира в 

своето производство различен тип отпадъци и дейностите по проекта са 

насочени към по-ефективното им управление, като около 5% от включените в 

проекта отпадъци попадат в специфичните отпадъчни потоци, а именно- 13 03 

Отработени изолационни и топлопредаващи масла, ще се считали за изпълнен 

критерия III.2 и ще бъдат присъдени описаните точки? 

3. Моля пояснете какво се разбира под термина ОКОЛО в критерия “Проектът 

се изпълнява около и в териториите от мрежата Натура 2000”? Ако 

предприятие е със седалище и място на изпълнение на дейността и проекта в 

населено място (село), границата на териториите от мрежата Натура 2000 е на 

разстояние от  10 км (през 2 села), може ли се счете, че проекта ще се изпълни 

около териториите от мрежата Натура 2000? 

4. Във връзка с въпрос 3 на колко километра разстояние от ериториите от 

мрежата Натура 2000 се счита ОКОЛО? 

5. Предвидено ли е обучение за разработване на проектните предложения по 

тази схема и ако Да, кога ще бъде осъществено? 

 

Подател: Доротея Динева 

Ел. поща: dshishkova@gmail.com 

прилагат за първи път в България и представлява продуктова или 

производствена иновация; 

2) Да предостави информация, от която да е ясно кое технологично решение към 

кой от продуктите, произвеждани от кандидата се отнася; 

3) Да опише, вкл. обоснове, по отношение на всеки един актив как същият ще 

допринесе за по-ефективното използване/управление на даден ресурс като 

изрично посочи и продукта, в който този ресурс се използва/генерира 

(следвайки указанията за описание на дейностите в Одита за ресурсна 

ефективност). 

В случай че от предоставената от кандидата информация бъде установено, че 

единият от двата вида инвестиции -  продуктовата или производствената 

иновация, е недопустим и същевременно не е добре описано кои активи към кои 

ресурси и продукти се отнасят, посоченото би довело до отпадането на всички 

активи и съответно до отхвърляне на цялото проектно предложение. 

 

2. Условията за кандидатстване не поставят изисквания към количеството 

специфични отпадъчни потоци. Описаният във въпроса проект би получил 

точки по критерий 2 от раздел III на критериите за техническа и финансова 

оценка. 

3-4. Както е посочено в Критериите и методологията за оценка на проектни 

предложения „около териториите от мрежата Натура 2000“ означава, че 

проектът се изпълнява в населено място, чието землище попада частично или 

изцяло в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“. Проверката се 

извършва чрез следните документи Граници на защитените зони  и Списъци на 

землища, попадащи в обхвата на защитените зони. Документите могат да 

бъдат намерени в Информационната система за защитени зони от екологична 

мрежа Натура 2000 - http://natura2000.moew.government.bg, раздел 

Документи/Цифрови данни, свързани с мрежата Натура 2000. 

http://natura2000.moew.government.bg/
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Обръщаме внимание, че критерият ще се счита за изпълнен, в случай че всички 

разходи за дълготрайни активи на кандидата се реализират около и в 

териториите от мрежата Натура 2000. 

5. Информационната кампания по процедурата беше проведена в периода 15-25 

януари 2018 г. По процедурата не е предвидено специално обучение за 

разработване на проектните предложения. 

  

102. 27.02.2018 Здравейте, 

Суровините и материалите, които се използват за опаковка на готовата 

продукция трябва ли да фигурират като спомагателни материали в табл. 1.1 от 

одита за ресурсна ефективност? 

 

Подател: Николай Петров 

Ел. поща: npet@abv.bg 

Суровините и материалите, използвани за опаковане на готовата продукция, не 

представляват суровина или спомагателен материал по смисъла на 

определенията, посочени в Приложение П, поради което в таблица 1.1 не следва 

да се представят данни за тях. 

103. 27.02.2018 Здравейте, 

Дейността за която нашето предприятие възнамерява да кандидатства в 

рамките на процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и 

демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ е 

свързана с производството на игри и детски играчки, като за суровина за 

производството ще бъде използван отпадъчен материал от настоящата ни 

дейност свързана с производство на мебели и опаковки от дървен материал с 

кодове съгласно КИД-2008 съответно 31.09 и 16.24. С оглед избягване на 

припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020, моля да посочите дали обстоятелството, че освен 

изброените дейности, предприятието осъществява и дейност по разкрояване на 

дървен материал (първична преработка) с код 16.10, би повлияло на 

допустимостта на проекта? 

 

Подател: Management team 

Ел. поща: fidelity.bg@gmail.com 

Критериите за допустимост на кандидатите поставят условия за сектора на 

икономическа дейност, за която се предвиждат дейности, свързани с 

подобряване на ресурсната ефективност.  

Осъществяването на недопустима дейност, при условие, че същата няма да се 

ползва от подкрепа по проекта, не влияе на допустимостта на кандидата и 

проекта.  

Бихме искали да обърнем внимание, че за да е допустимо стартирането на 

производството на нов продукт 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 .  
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104. 27.02.2018 Имам въпрос, относно даденото от вас определение за суровини и 

спомагателни материали. Фирмата произвежда мебели от дървесина в КИД 

3109. 

Използва следните ресурси: 

1. ПДЧ Плоскости 

2. МДФ Плоскости 

3. Кант 

4. Лепило за канта 

5. Боя 

6. Разтворител за боя и 

7. Обков. 

По счетоводни данни основните суровини са плоскостите, а всичко останало са 

спомагателни материали. 

Съгласно дадените определения за суровини и спомагателни материали по 

процедурата би следвало всички горепосочени ресурси, с изключение на 

разтворителя да са суровини, защото са част от крайния продукт (с лепилото се 

прикрепя канта за плоскостите, с  боята се боядисват част от детайлите, а с 

обкова се сглобяване крайния продукт.  

 

Моля дайте допълнители разяснения относно суровините и спомагателните 

материали? Как да се разпределят примерните по- горе ресурси? 

Отговорът на този въпрос ще даде яснота по принцип за това какво означава за 

УО суровини и спомагателни материали. 

 

Подател: Николай Петров 

Ел. поща: npet@abv.bg 

Както правилно сте отбелязали в запитването, съгласно определенията за 

суровини и спомагателни материали, посочени в Приложение П, посочените 

ресурси, с изключение на разтворителя за боя, представляват суровини. 

Разтворителят за боя представлява спомагателен материал. 

 
 


