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Дата на разясненията от УО: 19.03.2018 

118. 09.03.2018 Здравейте, моля за становище по следните въпроси:  

 

1. Допустим ли е проект, който се изпълнява в два кода по КИД? И двата 

КИД-а са допустими по процедурата: 

Единият е кодът на настояща дейност на кандидата, от която се образува 

отпадъкът. Инвестицията предвижда намаляване на използваните суровини на 

1ца продукт, както и на част от отпадъка, а от оставащия отпадък ще се 

произвежда нов продукт в нов КИД. Проектът представлява цялостно 

решение за управление на отпадъка от втория по приходи КИД на 

дружеството.  

 

2. В коя категория съгласно йерархията на управление на отпадъка ще 

попадне проект, в който отпадък "трици, талаш, изрезки, парчета, дървен 

материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от 

упоменатите в 03 01 04" ще се преработва за производството на нов продукт, 

вместо да се предава за оползотворяване на други физически и юридически 

лица? Ще се приеме ли за поготовка за повторна употреба или се счита за 

рециклиране? 

 

3. От какви разходи следва да се формира цената на операция по управление 

на 1 кг. образуван отпадък за 2016 г в Приложение Ж/Колона 8? Ако 

кандидатът губи почти 20% от суровината, която в края на произв.процес 

остава като отпадък, може ли да се счита, че в Приложение Ж цената на 

управление на 1 кг. отпадък може да се формира от покупната стойност на 

суровината, която е изгубена + стойността за предаване на отпадъка или 

неговото третиране по друг начин? 

 

 

Подател: А.Илиев 

Ел. поща: alfega@abv.bg 

1. Бихме искали да обърнем внимание, че съгласно Условията за 

кандидатстване „по настоящата процедура е допустимо да има разминаване 

между кода на икономическа дейност, спрямо който са предвидени дейности 

за подобряване на ресурсната ефективност и кода на икономическа дейност, 

за който заявява подкрепа кандидатът. Подобно разминаване е допустимо 

единствено, когато в резултат на инвестицията по проекта кандидатът ще 

стартира нова икономическа дейност (нов 4-цифрен код по КИД)…..В 

случаите, когато стартирането на ново производство е свързано и със 

стартиране на нова икономическа дейност, то тогава тази нова дейност е 

икономическата дейност, за която се кандидатства (т. 2 от Формуляра за 

кандидатстване, поле „код на проекта по КИД-2008“) и която ще се ползва 

от придобитите в рамките на проекта активи (ДМА/ДНА). Във всички 

останали случаи икономическата дейност, за която се предвиждат 

дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност следва да 

съвпада с икономическата дейност, за която заявява подкрепа 

кандидатът.“. 

В Условията за кандидатстване изрично е посочено, че кандидатът не може 

да заявява подкрепа за повече от един код на икономическа дейност.  

В тази връзка в т. 13.2. „Недопустими дейности“ към Условията за 

кандидатстване, както и в т. 14.3. „Недопустими разходи“ изрично е 

посочено, че  дейности/разходи, отнасящи се до икономическа дейност, 

различна от тези, за които партньорът и кандидатът заявяват подкрепа са 

недопустими. 

Допълнително както е пояснено в Условията за кандидатстване, а също така и 

в Одита за ресурсна ефективност, в случаите когато се стартира нова 

икономическа дейност по проекта икономическата дейност, спрямо която са 

предвидени дейности за подобряване на ресурсната ефективност, е 

икономическата дейност, която е обект на Одита за ресурсна ефективност и 

спрямо която ще бъдат отчетени спестявания на ресурси в резултат от 

изпълнението на проекта. Това е и кодът на организацията по КИД-2008, който 

следва да бъде посочен във формуляра за кандидатстване (съгласно т. 2 от 
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Примерните указанията за попълване на електронен формуляр - Приложение 

А).  

В хипотезата на стартиране на нова икономическа дейност не би следвало да 

се предвижда придобиване на активи спрямо икономическата дейност, обект 

на одита, защото съгласно изискванията кодът на проекта по КИД и съответно 

дейността, която следва да се ползва от придобитите по проекта активи, е 

новата икономическа дейност.  

На база посоченото описаната от Вас инвестиция (цялостно решение за 

управление на отпадъка на икономическата дейност, обект на одита за 

ресурсна ефективност) е допустима единствено, ако придобитите по проекта 

активи ще ползват само икономическата дейност, за която се кандидатства 

(новата икономическа дейност), но ще има описаните от Вас ефекти спрямо 

икономическата дейност, за която са предвидени дейности за подобряване на 

ресурсната ефективност. Заявяването на подкрепа за повече от един код на 

икономическа дейност е недопустимо. Изключение от това правило се допуска 

единствено по отношение на случаите, когато проектът се изпълнява в 

партньорство и са налице два кода на икономическа дейност по проекта (код 

на икономическа дейност, за който заявява подкрепа кандидатът и код на 

икономическа дейност, за който заявява подкрепа партньорът). В този случай 

проектът следва да представлява промишлена (индустриална) симбиоза. 

2. При условие, че описаните от Вас отпадъци от производствения процес ще 

се използват за производството на нов продукт, то посоченото представлява 

рециклиране съгласно йерархията на управление на отпадъците. 

3. Загубите на суровина в рамките на производствения процес не следва да 

бъдат включвани в цената на операцията по управление на отпадъка, а само 

тези операции, които са пряко свързани с процеса по управление на отпадъка.  

119. 09.03.2018 Здравейте! 

 

Моля за уточнение относно  одита за ресурсна ефективност:  

 

1. Когато одитът е изготвен от юридическо лице, различно от кандидата, 

следва да е подписан от представляващия консултантската организация, 

сканиран и качен в ИСУН. Ще се  приеме ли одит, подписан с КЕП, като 

автор е лицето, представляващо организацията, а титуляр е юридическото 

лице? 

1. Одит за ресурсна ефективност подписан с КЕП, чийто автор е официалния 

представител на консултантската организация, изготвила одита, а титуляр е 

юридическото лице на тази организация, би се считал за допустим. 

2. Аналогично на дадения в предходната точка отговор, посоченото в 

запитването Ви е допустимо. Допълнително бихме искали да обърнем 

внимание че, ако визираното от Вас физическо лице е служител на 

предприятието кандидат, подписване на одита не е необходимо да се 

извършва, а разходите свързани с неговото изготвяне няма да се считат за 
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2. Когато физическо лице е изготвило одита за ресурсна ефективност,  освен 

сканирано копие на подписания одит, ще се приеме ли одит, подписан с КЕП 

на физическото лице?  

 

Подател: М. Цветанова 

Ел. поща: mai4inka@abv.bg 

допустими. 

 

120. 09.03.2018 Здравейте, 

 

 От серия отговори на въпроси (№ 27, 76, 99) става ясно, че за целите на 

процедурата УО разграничава три групи материали, които (най-общо казано) 

се използват в производствения процес: суровини, спомагателни материали и 

„консумативи за работа на техниката“ (в-с № 27).  

 

При използването на всеки от тези три групи материали могат да се генерират 

съответни отпадъчни потоци - отпадъци от суровини, отпадъци от 

спомагателни материали и отпадъци от консумативи за работата на 

машините. Въпросът ми се отнася до отпадъците от  спомагателни материали 

и от консумативи за производствените машини, по-специално - попадат ли 

тези отпадъци в приложното поле на критериите по т. ІІІ.2 „Проектът се 

отнася до специфичните отпадъчни потоци“ и ІІІ.3. „Намаляване на 

употребата на опасни химически вещества“?  

 

В рамките на въпрос № 99 е даден частичен отговор по отношение на 

спомагателните материали, а именно, че „проект, който включва намаляване 

на спомагателни материали може да получи точки по критерий 3. Намаляване 

на употребата на опасни химични вещества от раздел III на критериите за 

техническа и финансова оценка, ако спомагателните материали, които се 

намаляват, представляват опасни химични вещества“. На въпрос № 76, т.2 

дали отпадъците от отработени хидравлични масла (представляващи 

отпадъци от консумативите за работата на производствените машини) могат 

(i) да се вземат предвид при измерването на промяната в начина на 

управление на отпадъците на база единица продукция от производствения 

процес и (ii) дали същите се включват в специфичните отпадъчни потоци е 

даден отговор само на първия подвъпрос, но не и на втория. Също така, в 

1. Моля запознайте се с отговор на въпрос 113, т. 2. 

Както е посочено и в отговора на цитираното запитване отпадъците от ресурси 

(суровини и спомагателни материали), които се генерират от производството 

на даден продукт се разглеждат като отпадък по смисъла на настоящата 

процедура, докато отпадъците от материали, вкл. консумативи за работа на 

машините, различни от суровини и спомагателни материали, не могат да бъдат 

разглеждани като отпадък от производството на този продукт и не биха 

получили точки по критерия „Проектът се отнася до един от специфичните 

отпадъчни потоци“ (критерий 2 от раздел ІІІ на критериите за Техническа и 

финансова оценка).  

2. Бихме искали да обърнем внимание, че по отношение на критерия 

„Намаляване на употребата на опасни химични вещества“ (критерий 3 от 

раздел III на Критериите за техническа и финансова оценка – Приложение К ) 

източниците на информация са изрично посочени, а именно: информация 

Одит за ресурсна ефективност, т. 1.2 Употреба на суровини и спомагателни 

материали след изпълнението на проекта от Раздел IV “Използване на 

ресурси”, Становище по одит за ресурсна ефективност - Приложение Е1, 

раздел II.  

Видно от посоченото е, че за целите на критерия обект на преценка са само 

суровините и спомагателните материали, включени в раздел IV на Одита. 

Съгласно образеца на Одита за ресурсна ефективност информация за 

употребата на опасни химични вещества следва да бъде представена само по 

отношение на суровините и спомагателните материали.   
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рамките на отговора на този въпрос е изразено и общо становище, че 

„отпадъкът от хидравлични масла, замърсени емулсии и др., генериран от 

работата на машините, не представлява отпадък от производствения процес, 

поради което дейности, свързани с такъв отпадък, биха били недопустими по 

процедурата“. Действително, отпадъците от отработени хидравлични масла 

определено не са „суровина“ (по смисъла на дефиницията в образеца на одит 

за ресурсна ефективност). В редица случаи обаче (в зависимост от 

спецификата на производствения процес и конкретната прилагана 

технология) от техническа гледна точка потреблението на масла в 

производствения процес, вкл. на хидравлични масла за трансмисии, емулсии 

за почистване, и др. под. консумативи е пряка функция от обема на 

производството, при което от икономическа гледна точка представлява 

„променлив разход“ на единица продукция. В тези случаи консумативите за 

работата на машините по същество попадат под дефиницията на 

„спомагателни материали“ за производството, което означава и че 

отпадъците, генерирани от тях, би следвало да бъдат третирани като „отпадък 

от производствения процес“ (отпадък от спомагателни материали). 

 

 Във връзка с горното остават за изясняване следните хипотези по отношение 

на спомагателните материали и консумативите за машините, на които моля да 

получа отговор: 

 

1. Намаляването на отпадъците от спомагателни материали и от консумативи 

за работата на машините (напр. отработени хидравлични масла) попада ли в 

обхвата на критерия по т. ІІІ.2. „Проектът се отнася до специфичните 

отпадъчни потоци“? 

 

2. Намаляването на отпадъците от консумативи за работата на машините 

попада ли в обхвата на критерия по т. ІІІ.3. „Намаляване на употребата на 

опасни химически вещества“? 

 

Подател: Атанас Кирчев 

Ел. поща: a.kirchev@finvera.org 
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121. 10.03.2018 Здравейте! 

 

Имаме сравнително добра технология за получаване на полезен продукт - 

хранителна добавка. 

 

Планираме да рационализираме технологията чрез използване на отпадъчен 

продукт от производство на други фирми. Това ще доведе не само до 

оползотворяването на този отпадъчен продукт, но и разширяване на спектъра 

на полезни свойства на нашия продукт. 

Моля за мнение относно вписването на такъв проект в приоритетите и 

условията на конкурса. 

 

Подател: Стефан Дюкянджиев 

Ел. поща: sdukiandjiev@gmail.com 

 

С оглед на ограничената информация, предоставена в запитването Ви следва 

да имате предвид, че в случай на съблюдаване на всички изисквания на 

процедурата, вкл. и от гледна точка на това внедряваната по проекта 

технология да е пилотна за България, подобен проект би бил допустим, както 

следва: 

- при условията на реализиране на промишлена симбиоза, където Вашето 

предприятие следва да е в ролята на партньор, а предприятието чийто отпадък 

ще се използва, в ролята на кандидат. Обръщаме внимание, че при тази 

хипотеза одит за ресурсна ефективност следва да изготви предприятието-

кандидат и оценка (вкл. присъждане на точки) по отношение на постигната 

ресурсна ефективност ще бъде правена на предприятието-кандидат. В рамките 

на един проект може да има само един кандидат и само един партньор. 

Допълнително, в случай че проектното предложение се осъществява в 

партньорство, не повече от 30% от общо допустимите разходи по проекта 

могат да се извършват от партньора. 

- като самостоятелно проектно предложение на Вашето предприятие, в 

рамките на което в резултат на внедряваната технология кандидатът следва да 

обоснове намаляване на количеството използвани суровини при 

производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта или 

такива, насочени към ефективно управление на отпадъците съгласно 

йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на 

отпадъците при производството на единица продукция преди/след изпълнение 

на проекта. При тази хипотеза следва да отговаряте на всички изисквания за 

допустимост на кандидатите (посочени в т.11.1., I от Условията за 

кандидатстване), вкл. и от гледна точка на това икономическата дейност, за 

която се предвиждат дейности, свързани с подобряване на ресурсната 

ефективност, да попада в сектор C „Преработваща промишленост” и за тази 

дейност да са налице 120 000 лв. приходи от продажби за 2016 г. 

За да си отговорите на въпроса дали всяка една от посочените две хипотези е 

допустима от гледна точка на всички изискванията на процедурата, Ви 

препоръчваме да се запознаете с пакета документи за кандидатстване в тяхната 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-3.004 „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА 

ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“ 

 
 

№ Дата на 

получаване 

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

цялост. 

122. 12.03.2018 Здравейте, 

 

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

демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ моля за 

следното разяснение: 

В приложение Ж Икономическа оценка на проекта във формат xls. таблица 1 

срок на откупуване, колона 4 се посочва мерна единица от падащо меню 

измежду кг, литри и кубични метри. Суровините и отпадъците, които 

използват кандидатите обаче са в разнообразни мерни единици, които не са 

посочени в падащото меню, например гр./квадратен метър. Как да отбележим 

различна мерна единица от посочените в падащото меню? Достатъчно ли ще 

бъде коректната мерна единица да бъде посочена в съответната таблица от 

ресурсния одит с приложени към нея разяснения за коректна мерна единица?  

 

Подател: Цвета Миленова 

Ел. поща: milenova@elana.net 

 

Използването в одита за ресурсна ефективност на мерна единица различна от 

тези, които са изрично посочени в  одита (съответно и в Приложение Ж) е 

допустимо, при условие че не може да бъде извършено преобразуване в нито 

една от предварително зададените единици и в одита е представена обосновка 

за използването на различна такава.  

В Приложение Ж действително в колоните, където следва да се посочва 

мерната единица в падащото меню са зададени мерните единици, посочени в 

образеца на Одита за ресурсна ефективност. Независимо от това следва да 

имате предвид, че в случай от обоснована нужда от нова мерна единица, при 

включването й в Excel ще се появи съобщение, че избраната мерна единица е 

различна, но ако кандидатът продължи с въвеждането й, Excel ще приеме 

промяната. 

За повече информация може да се запознаете и с отговор на въпрос 110. 

 
 


