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№ Дата на 

получаване 

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

Дата на разясненията от УО:10.04.2018 

150. 01.04.2018 Здравейте, 

Как е правилният начин за представяне на информацията в таблица 1.1 за 

използваните ОХВ? 

В таблица 1.1. използване на ОХВ се описват само за суровини и материали, 

които са класифицирани като опасни, или се представя информация за ОХВ в 

състава им,  независимо, че използваната суровина и/или спомагателан 

материал не класифициран като опасен? 

 

Като пример предприятието кандидат използва суровина, която сама по себе 

си не е характеризирана като опасна.  

Тя съдържа в себе си формалдехид, който е ОХВ с CAS 50-00-0, със 

съдържание <= 8mg/100 gr, отговаряща на клас на формалдехид Е1.  

Количеството на формалдехидът трябва ли да се посочва в табл. 1.1 - 

използвани ОХВ? 

 

Подател: Николай Петров 

Ел. поща: npet@abv.bg 

В таблица 1.1. се представя информация за всички суровини и опасни химични 

вещества, използвани за производството на единица продукт преди 

изпълнението на проекта. Опасни химични вещества могат да са суровините, 

спомагателните материали, или вещества, които се съдържат в тях. 

В случай че кандидатът предвижда да намали използването на опасни химични 

вещества и иска да получи точки по критерий 3 на раздел III от критериите за 

техническа и финансова оценка, веществата, вкл. количеството, използвано на 

единица продукция, следва да бъдат посочени в табл. 1.1. и табл. 1.2. на одита. 

151. 01.04.2018 Здравейте, 

 

Фирма-кандидат работи в производствени помещения под наем. Наемодателят 

е предприятие, което осъществява дейност на същата обща производствена 

площадка, на която се намират наетите производствени помещения. Дейността 

на наемодателя е сектор на икономическа дейност, който е близък по 

специфика с този на фирмата-наемодател, като генерира еднотипни отпадъци. 

В тази връзка  по съгласие между наемодателя и наемателя всички 

производствени отпадъци, генерирани на общата производствена площадка, се 

отчитат и предават за третиране само от фирмата –наемодател. С вътрешни 

документи наемателят и наемодателят уреждат отношенията помежду си 

връзка с отчитането и третирането на образуваните отпадъци, въз основа на 

което при наемодателя се поддържа аналитична счетоводна отчетност за 

1.  В справката към раздел VI на одита за ресурсна ефективност кандидатите 

следва да декларират количеството образувани отпадъци и начина на тяхното 

управление въз основа на счетоводни данни. В описания във въпроса случай, 

кандидатът следва да декларира количеството образувани отпадъци и начина на 

тяхното управление за 2016 г. въз основа на документите, които уреждат 

отношенията между наемателя и наемодателя, свързани със събирането, 

отчитането и третирането на отпадъците от площадката и счетоводните данни 

на наемодателя, който води отделна аналитична счетоводна отчетност за 

отпадъците на наемателя. Кандидатът следва да включи разясненията относно 

представените документи към справката и при проверка да може да докаже 

декларираните от него данни. 
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отчитането на отпадъците, поотделно за тези образувани от наемателя и от 

самия наемодател. 

 

Договорът за ВиК услуги, касаещи наетите производствени помещения, е 

сключен отново между наемодателя и ВиК дружеството. Фирмата-наемател 

полза свежа вода за производствени цели, като в отделяните отпадни води се 

съдържат и емисии на замърсители; фирмата-наемател също прилага 

производствени процеси, свързани с отделянето на емисии в отпадните води, 

като обаче емисиите са с различно съдържание от тези на наемателя. 

Наемодателят и наемателят периодично определят чрез съответни протоколи 

припадащата се на наемателя част от предоставените от ВиК- оператора 

водоснабдителни и канализационни услуги.  

 

В тази връзка въпросите ми са следните: 

 

1. Допустимо ли е справката за образуваните от предприятието-наемател 

производствени отпадъци да се изготви въз основа на счетоводната 

информация, налична при наемодателя, като това изрично се посочи в самата 

справка? 

 

2. Тъй като при съществуващата канализационна система на общата 

производствена площадка няма техническа възможност за отделно измерване 

на емисиите във водите, отделяни от наемателя и от наемодателя, измерването 

на емисиите от акредитирана лаборатория ще обхване общо отделяните от 

наемателя и наемодателя отпадни води. В тази ситуация ще се приеме ли за 

допустимо, за целите на одита за ресурсна ефективност на фирмата-наемател, 

ако измерването от акредитирана лаборатория е общо за отделяните от 

наемателя и наемодателя отпадни води, като в самия одит, въз основа на анализ 

на производствени процеси, прилагани от двете предприятия, изрично се 

разграничат вредните емисии, отделяни от предприятието - наемател и от 

предприятието-наемодател? 

 

Подател: Атанас Кирчев 

Ел. поща: a.kirchev@finvera.org 

 

 

2. Съгласно условията за кандидатстване данните за излъчени емисии се 

удостоверяват чрез извършени измервания от акредитирана лаборатория. 

Измервания от лаборатория, които обхващат данни за две предприятия, като в 

протокола е ясно разписано какво е разпределението на видовете и количествата 

емисии между двете предприятия, могат да бъдат представени като 

доказателство за данните за емисиите, посочени в одита за ресурсна 

ефективност.  

В случай че в протокола данните от измерванията са общи и не става ясно какво 

е разпределението между предприятията, измерванията няма да бъдат  взети под 

внимание. 

mailto:a.kirchev@finvera.org
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152. 01.04.2018 Уважаеми господа, 

 

Моля да изясните следните въпроси, възникнали при прегледа на 

документация за участие в процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-

3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно 

използване на ресурсите“ („Процедурата”): 

 

1. Във връзка с въпрос № 51.1 по Процедурата и отговор по него, моля, 

потвърдете, че счетоводните данни, предоставени за 2016 г., могат да бъдат 

основани на разходни норми. 

 

2. Във връзка с въпрос № 111 по Процедурата и отговор по него, моля, 

потвърдете, че приложенията към проектното предложение, включени в т. 24 

от Условията за кандидатстване по Процедурата („Условията”), с изключение 

на документита по буква 24.з. за кандидата, е допустимо да бъдат представени 

в pdf формат. 

 

3. Във връзка с въпрос № 114.1 по Процедурата и отговор по него, моля, 

пояснете какво се има предвид под „окончателно оползотворяване” в контекста 

на йерархията на управлението на отпадъците и Закона за управление на 

отпадъците. 

 

4. Във връзка с Въпрос № 125 по Процедурата и отговор по него, моля, изяснете 

по какъв начин, ако кандидатът не опише отделна дейност за визуализация, 

която финансира за своя сметка, следва да опише в проектното предложение 

изискванията за спазване на правилата за публичност и комуникация при 

изпълнението на проекта. 

 

5. Във връзка с Въпроси №№ 131, 133.2 и 134 по Процедурата и отговори по 

тях, моля, потвърдете еднозначно, че е допустимо дадено проектно 

предложение да бъде свързано с постигане на ресурсна ефективност по 

отношение на производствения процес/продуктите, произвеждани до момента 

и се финансира придобиването  на активи, с които се произвежда нов продукт 

със суровини, които са отпадъци от съществуващото производство, 

представляваш иновация, попадащ в същия код на икономическа дейност, в 

която кандидатът оперира до момента. 

 

1. В одита за ресурсна ефективност кандидатът следва да посочи количеството 

действително образуван отпадък, както и начина на неговото управление, като 

тези данни се удостоверяват от кандидата чрез справка по счетоводни данни. В 

отговора на въпрос 51.1 е посочено, че „…когато отпадъкът е предаден срещу 

договор на оператор за оползотворяване заедно с протоколи за предаденото 

количество, би се считало за коректно същите да бъде ползван като източник 

при изготвянето на справката към одита, съответно при попълването на 

базовите данни в таблица 4.1. на одита, свързани с количеството образуван 

отпадък“. Посоченият в отговор на въпрос 51.1. документ за удостоверяване на 

данните, декларирани в Справката към раздел VI на одита, е примерен като 

кандидатът, според спецификата на вида ресурс, следва да прецени кой 

източник на информация, който се базира на счетоводни данни да използва, за 

да посочи съответните количества коректно. Доколкото разходните норми не 

дават информация за действително образувания отпадък, същите не могат да 

бъдат ползвани за изготвяне на справката към раздел VI на одита.   

2. УО на ОПИК потвърждава отговора на въпрос № 111. 

3.  Съгласно описанията на дейности R12 и R13 по Приложение № 2 към § 1, т. 

13  от допълнителните разпоредби на ЗУО, в т.ч. бележките под черта, същите 

са описани като „предварителни“. Като окончателни се възприемат дейностите 

с кодове R 1 - R 11.  

4. Спазването на правилата за визуализация, която по процедурата се 

ограничава до стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен 

билборд, е предмет на проверка от страна на Управляващия орган по време на 

изпълнението на проекта, независимо дали разходите са за сметка на проекта 

или на кандидата и дали дейностите за визуализация са описани или не в 

проекта.  

5. Описаният проект е допустим при спазване на ограниченията, свързани с 

режимите на подпомагане.  
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Подател: Марин Башев 

Ел. поща marin.bashev@abv.bg 

153.  01.04.2018 Уважаеми дами и господа, 

 

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

демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, моля за 

отговор на следния въпрос: 

 

1. Предприятието извършва цялата си икономическа дейност в един допустим 

по процедурата четирицифрен код на КИД и в процеса на производството през 

2016 г. се е образувал Y килограма отпадък. Предвижда се закупуване на линия 

за рециклиране на отпадъка и влагането му обратно в производството на един 

от съществуващите продукти. Това ще позволи пълното рециклиране на 

собствения отпадък и допълнително използване и на чужд отпадък за замяна 

на по-голяма част от използваните суровини, като чрез влагането на 

рециклирана суровина ще се намали използването на първичните 

(нерециклирани) суровини за единица продукция. 

 

Предприятието предава генерирания отпадък и по счетоводни данни за 2016 г. 

срещу предадения отпадък е получило приход в размер на Х лева (Х/Y лева 

приход за 1 кг предаден отпадък). Със знак "минус" ли следва да се отрази 

числото "Х/Y" в Таблица "Срок на откупуване" (колона 8) от раздела за 

отпадъците в Приложение Ж?  

 

Подател: Милена Борисова 

Ел. поща: milenaborisova@mail.bg 

Описаният във въпроса проект е допустим, в случай че образуваният отпадък, 

който ще се рециклира със закупената по проекта линия, ще се използва като 

суровина за съществуващата икономическа дейност, от която се образува.  

За повече информация относно използването на отпадъка в съществуващо  

производство, моля  запознайте се с разясненията по т. 1 на въпрос № 124, 

въпрос № 131 и въпрос № 154. 

Отразяване на приходи от предадения отпадък: Съгласно указанията в 

Приложение Ж, в лист ‚Срок на откупуване‘, колона 2, ред 209 се посочват 

операции, свързани с разходи по управление на отпадъка. В случай че 

кандидатът няма разходи, свързани с управление на отпадъците, такива не се 

включват в лист ‚Срок на откупуване‘.  

Приходи, реализирани от продажбата на отпадъци, които няма да бъдат 

получавани след изпълнение на проекта,  следва да бъдат взети предвид при 

попълването на Таблица 2 „Прогнози за приходите и разходите след проекта“ в 

лист 'Ефективност на разходите‘. 

154. 01.04.2018 1. Във връзка с въпрос №133, т.1 " 1. Необходимо ли е и с какви документи се 

доказват разходите по управление на отпадъците? Какви други разходи са 

допустими в рамките на описаните в указанията "разходи за съхранение, 

транспортиране, обезвреждане и др"? " 

 

Моля да имате предвид, че въпросът касае записването на разходите по 

управление на отпадъците за 2016 г, а не прогнозния период! 

В този смисъл моля за разяснение по поставения въпрос. Например, ако 

кандидатът има разходи по съхранението на отпадъците, как следва да ги 

докаже? Също така моля да обясните как следва да се процедира в обратния 

вариант, в който кандидатът е реализирал приход от продажбата на отпадъци? 

1. Както е посочено в отговора на въпрос 133, условията за кандидатстване не 

поставят изискване за доказване на разходите/приходите по управление на 

отпадъците на етап кандидатстване. 

Съгласно указанията в Приложение Ж, в лист ‚Срок на откупуване‘, колона 2, 

ред 209, се посочват операции, свързани с разходи по управление на отпадъка. 

В случай че кандидатът няма разходи, свързани с управление на отпадъците, 

такива не се включват в лист ‚Срок на откупуване‘.  

Приходи, реализирани от продажбата на отпадъци, които няма да бъдат 

получавани след изпълнение на проекта,  следва да бъдат взети предвид при 

попълването на Таблица 2 „Прогнози за приходите и разходите след проекта“ в 

лист 'Ефективност на разходите‘. 
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Следва ли да се запишат в приложение Ж тези приходи: приложение Ж, Колона 

8 "Цена на единица суровина, спом. материал,вода / операция по управление 

на 1 кг. образуван отпадък за 2016 г.? 

 

2. Моля да разясните отговорите по въпрос 42.1 и 42.2. В първия отговор 

казвате, че не е допустим кандидат, в случай че отпадъкът ще се използва като 

суровина в съществуващо производство. В точка 2 отговаряте, че „дейност, 

която води до намаляване на една или повече от използваните в рамките на 

производствения процес суровини чрез използването на отпадък (чужд или 

собствен), се счита за дейност свързана с оптимизиране употребата на 

суровини и допустима по процедурата“. Моля да разясните дали имате 

предвид, че при две съществуващи производства на кандидата (с различен 

КИД) не е допустима промишлена симбиоза между тях, но е допустима 

промишлена симбиоза в рамките на едната дейност? Съответно е допустима 

промишлена симбиоза и в случаите, когато едната дейност ще се яви нова за 

кандидата? Може ли да поясните каква е логиката на това ограничение, ако 

тълкуването е правилно? 

 

В същото време не давате становище по т.2 от въпроса („Проектът е свързан 

със закупуване на линия за рециклиране на отпадни продукти, при което се 

извличат отделни елементи и суровини, които ще се влагат отново в 

производството. В допълнение, от отпадните суровини ще се произвеждат и 

нови продукти (води до диверсификация)“), че не е допустимо едновременно 

използване на рециклирания отпадък в съществуващото производство и в 

производство с цел диверсификация, а на последващи въпроси в процедурата 

отговаряте, че такова не е допустимо. 

 

Счита ли се за диверсификация производството на нов продукт в съществуващ 

КИД, след като по предходни процедури за диверсификация се считаше 

„Диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не 

са били произвеждани до момента в стопанския обект, обхваща, въвеждането 

на нови продукти от предприятието с фундаментално нови характеристики, 

необхващащи незначително осъвременяване на продуктите. Посоченото се 

отличава както от добавянето на нови характеристики или подобряване на 

съществуващите продукти и услуги, така и от разнообразяването на 

асортимента, който обхваща напр. клас, разряд, серия, поредица, видове и 

разновидности (напр. различни разцветки, размери) на произвежданите 

 

2.  Условията за кандидатстване не предвиждат възможност за осъществяване 

на промишлена симбиоза между две съществуващи производства, които са в 

различни кодове по КИД. Посоченото би било в противоречие с изискването, 

заложено в Условията за кандидатстване, съгласно което 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, да е допустимо единствено, когато в 

резултат на инвестицията по проекта кандидатът ще стартира нова 

икономическа дейност (нов 4-цифрен код по КИД). Това изискване е заложено 

към критерий 5 за допустимост на кандидатите от т. 11.1 на Условията за 

кандидатстване. Следва да се има предвид, че в Условията за кандидатстване 

изрично е посочено, че икономическата дейност, спрямо която са предвидени 

дейности за подобряване на ресурсната ефективност е икономическата дейност, 

която е обект на одита за ресурсна ефективност. В случаите на две 

съществуващи производства в различни кодове по КИД, между които ще се 

осъществява промишлена симбиоза и двете икономически дейности са свързани 

с подобряване на ресурсната ефективност, но дейността за която заявява 

подкрепа няма да е дейността, обект на одита, а съществуващата дейност, която 

ще ползва отпадъка като суровина, няма да е спазено условието кога може 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. 

На база посоченото, в случай че става въпрос за две съществуващи 

икономически дейности, както е описано във въпрос 42.1, и отпадъкът ще се 

използва като суровина за съществуващо производство, което попада в 

различен код по КИД от кода на одита за ресурсна ефективност, кандидатът е 

недопустим по процедурата. В случай на две производства, които се 

осъществяват в рамките на един и същи код по КИД, дейностите по промишлена 

симбиоза биха се считали за допустими, защото в тази ситуация няма да има 

разминаване между кода на икономическа дейност на одита и кода, за който 

заявява подкрепа кандидата (кода на проекта по КИД). 

По проект, който ще използва отпадъка от съществуващото производство, за да 

стартира ново производство, и по който подкрепа е заявена за новото 

производство,  кандидатът е допустим.  
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продукти“, моля да напишете изрично дали производството на нов продукт в 

същия код по КИД като съществуващия се счита за диверсификация? 

 

Подател: Т.Христова 

Ел. поща:  tania.hristova@gmail.com 

Въпросът по т. 2 на въпрос № 42 се отнася до допустимостта на проект, при 

който част от суровините ще бъдат заменени със собствен отпадък, рециклиран 

от предприятието-кандидат и в този смисъл отговорът е пълен и коректен. Във 

въпроса си кандидатът не е пояснил, че ще заявява подкрепа за дейността, по 

отношение на която ще използва отпадъка като суровина, а питането му е 

относно замяната на суровини в съществуващото производство.  В тази връзка 

не е направено и пояснение, че заявяването на подкрепа за повече от един код 

на икономическа дейност е недопустимо.  

 

В отговор на Вашия въпрос, моля да имате предвид, че кандидатът може да 

заяви подкрепа по процедурата само по един код на икономическа дейност. 

Проект, по който кандидатът предвижда да използва отпадъка за дейността, за 

която са предвидени дейности за ресурсна ефективност и за ново производство, 

и заявява подкрепа и за двете дейности, би бил недопустим, тъй като ще 

включва два кода на икономическа дейност за подкрепа (два кода на проекта). 

 

В условията за кандидатстване няма изискване диверсификация на продукцията 

да е производство на продукт в различен код на икономическа дейност по КИД 

2008. Стартирането на производство на нов продукт в съществуващия код на 

икономическа дейност би се счело за диверсификация, ако продуктът не е бил 

произвеждан в предприятието преди инвестицията и същият представлява 

продукт с фундаментално нови характеристики, необхващащи незначително 

осъвременяване. Незначително изменен продукт чрез рутинна продуктова 

иновация за разлика от основната иновация не се класифицира като нов 

продукт. 

155. 02.04.2018 Здравейте! 

Моля за следната насока: 

 

Аз съм доставчик на оборудване, което фирма-кандидат иска да закупи по 

Процедурата. Аз не съм производител на оборудването, а го закупувам 

директно от Производителя и така се явявам първи доставчик.  

 

Какъв документ трябва да придружава офертата ми в този случай - Декларация 

от производителя че аз съм оторизиран да предлагам неговите продукти или 

Декларация от мен че съм първи доставчик или някакъв друг документ?  

Съгласно т. 14.1 от условията за кандидатстване, в случай че кандидатът е 

представил оферти за дълготрайни активи от първи доставчик/производител, за 

да удостовери това обстоятелство кандидатът следва: 

− да декларира обстоятелствата в Декларацията, че кандидатът е 

запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение 

(Приложение Б) и 

− да представи  Декларация от производител/оторизационно писмо от 

първи доставчик/договор за търговско представителство между 

производител и първи доставчик или друг относим документ, от който 
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Моля за насока, какво трябва да съдържа такъв документ като реквизити, за да 

бъде допустим?  

 

Подател:  Царина Стефанова  

Ел. поща: tsarina.stefanova@gmail.com 

да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от 

производител или първи доставчик. 

Условията за кандидатстване не поставят изисквания за реквизити на 

документите, но с оглед на факта, че същите имат 

декларативна/доказателствена стойност, би следвало да бъдат подписани от 

лице с представителна власт, с цел по безспорен начин документите да доказват, 

че фирмата, представила офертата, е първи доставчик след съответния 

производител.  

В описаната хипотеза Декларация от първи доставчик, в която самият той 

декларира, че е първи доставчик няма да се счита за удовлетворяващо 

изискванията на Условията за кандидатстване.  

В случай, че Вие сте доставчик на оборудване, което закупувате директно от 

производител и се явявате първи доставчик, то заедно с офертата си към 

кандидата следва да представите и: оторизационно писмо издадено от 

производителя към Вас или договор за търговско представителство или друг 

относим документ. 

В случай, че представите декларация от самия производител, че сте оторизирани 

да предлагате неговите продукти, то същата ще попадне в обхвата на „друг 

относим документ“ от изброените в т. 14.1 от Условията за кандидатстване. 

Както вече бе посочено по-горе, документът трябва да бъде подписан от лице с 

представителна власт, с оглед неговата валидност като от съдържанието му  по 

безспорен начин следва да е видно, че Вие сте първи доставчик. 

Следва да имате предвид, че съответствието на следните документи: декларация 

от производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор за 

търговско представителство между производител и първи доставчик или друг 

относим документ, от който да е видно, че е спазено изискването на Условията 

за кандидатстване за предоставяне на оферта от производител или първи 

доставчик, е отговорност на кандидата. 

156.  02.04.2018 Здравейте, 

 

Можете ли да дадете отговор, относно коректното класифициране на отпадък, 

представляващ "птичи пера и перушина" от водоплаващи птици /патици и 

гъски/, коита ще са обект на ресурсно оползотворяване в рамките на проект по 

едноименната схема. 

 

Отпадъците от птичи пера и перушина биха могли да бъдат класифицирани с 

код 02 01 02. В зависимост от дейността на обекта, същите биха могли да се 

класифицират и с код 02 02 02.  

Посочените кодове обаче не са подходящи за отпадъци от вълна и коприна, за 

които следва да се потърси по-подходящ код в зависимост от наименованието и 

групата по Наредба 2 и конкретната дейност, при която отпадъците се 

образуват.  
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Съгласно Наредба 2 от 23.07.2014г. има посочена класификация за отпадъци от 

селското стопанство , "02" , като там е предвиден код: 02 01 02 - отпадъци от 

животински тъкани 

 

Моля да отговорите, дали ще приемете за коректно класифициран отпадък - 

"птича перушина", като "отпадъци от животински тъкани" или бихте 

препоръчали друг код. 

 

Прави впечатление, че вълната, също не е класифицирана никъде, което 

вероятно логично идва да посочи, че перушина, вълна, естествена коприна и 

т.н. отпадък-фибри с животински произход следва да се отнесат под 

предвидения код: 02 01 02 - отпадъци от животински тъкани. 

 

Подател: Ц. Найденова 

Ел. поща: tsvetanka.naydenova@gmail.com 

 

В допълнение, следва да имате предвид ограниченията, посочени в т. 11.2, 2) от 

Условията за кандидатстване.  

  

 

157. 02.04.2018 Здравейте, 

1. Моля да потвърдите, че всички счетоводни Справки по видове ресурси, 

потвърждаващи данните за 2016 г., представени в т. 1, 2  и 4 от Одита, следва 

да бъдат само за продукти, съответно суровини/спомагателни материали и 

отпадъци, пряко свързани с производството на продуктите в рамките на 

икономическата дейност, предмет на одита, съотвестваща на първите 4 цифри 

от ПРОДПРОМ кода.  

В тази връзка моля потвърдете, че машинни масла, респективно техните 

опаковки като отпадък, други инструменти и консумативи и свъзаните с тях 

отпадъци, които са необходими за работата на производствените машини, но 

не са пряко влагани в производството, не следва да бъдат описвани нито в 

одита, нито в справките към него. 

2. Ще получи ли допълнителни точки проектът ако чрез изпълнението му ще 

има намаление на емисии на вредни вещества, чиято концентрация обаче и 

понастоящем е много ниска и не подлежи на контрол съгласно приложимото 

законодателство, но с реализацията на проекта ще бъде намалена още повече. 

 

Подател: М. Асенова 

Ел. поща: assenova.magi@abv.bg 

1. Справките, които се прилагат към раздел VI на одита за ресурсна 

ефективност, потвърждават годишното потребление на ресурсите за 2016 г. 

(суровини, спомагателни материали и вода, образувани отпадъци, 

оползотворени, обезвредени и приети отпадъци), представени и описани в 

одита. Обект на одита е икономическата дейност на кандидата, за която са 

предвидени дейности за ресурсна ефективност, като информация се представя 

за всички произвеждани продукти/предоставяни услуги за 2016 г., които 

кандидатът осъществява в рамките на икономическата дейност, обект на одита.  

Предвид горното, справките следва да се отнасят до икономическата дейност, 

обект на одита и продуктите/предоставяните услуги в рамките на тази дейност 

- четирицифрен код по КИД 2008 / първите 4 цифри от кодовете по 

ПРОДПРОМ.  

 

Данни за материали, инструменти, консумативи и др., които не представляват 

суровини, спомагателни материали или отпадъци, използвани/образувани от 

производството на единица продукция, не следва да бъдат включвани в одита 

за ресурсна ефективност. 

 

2. Съгласно Приложение К Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения, проектът ще получи точки по критерий 4 от раздел III на 

критериите за техническа и финансова оценка, ако проектът води до намаляване 
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на количеството емисии в атмосферата и/или отпадъчните води.  Няма условие 

какво минимално количество е приемливо да се намали и/или каква да е 

минималната концентрацията на емисиите преди/след изпълнение на проекта 

стига да е спазено изискването за промяна в посока намаляване. 

158. 02.04.2018 Здравейте отново,  

В допълнение към предишните си въпроси бих искала да попитам също дали 

ако предприятие развива две икономически дейности, като и двете отговарят 

на всички критерии за допустимост по процедурата, дали е възможно 

инвестициите, финансирани в рамките на проекта, да са насочени и към двете 

икономически дейности.  

Благодаря предварително!  

 

Подател: М. Асенова 

Ел. поща: assenova.magi@abv.bg 

Съгласно т. 11.1, раздел I, т. 6) от Условията за кандидатстване кандидатът  

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

159. 02.04.2018 Здравейте, 

 

Имам следните въпроси: 

 

1. Как в таблица 1.1. е правилно да се оформи информацията за ОХВ – в 

текстовата форма се описва съдържанието на ОХВ в продукта, напр. ацетон и 

ксилен, със съответните концентрации. В частта за суровини/спомагателни 

материали се посочва продукта с неговото количество, а в ОХВ се вписва 

количеството на всяко ОХВ (напр . ацетон – Х кг, ксилен Y кг) или се вписва 

общото количество ОХВ, без да се описват подробно всички съставки, които 

са ОХВ и техните количества (напр. продукт A, количества ОХВ – х кг =Х+Y? 

 

2. Дейността на фирмата кандидат е с КИД 25.61 - Повърхностно обработване 

и нанасяне на покрития върху метал. 

 

Повърхностната обработка включва – измиване на металната повърхност с 

вода под налягане, изчистване на повърхността чрез абразивно бластиране 

(финна медна шкака се  изстрелва под висока налягане към металната 

повърхност, при което се получава шкурене). Следва полагане на 

антикорозионно покритие.  

 

1. Моля запознайте се с разясненията по т. 3 на въпрос № 10. 

2. Използването на вода в производствения процес се описва в т. 2 на раздел IV 

от одита за ресурсна ефективност.  

В описаната дейност, която представлява индустриална услуга, медната шлака 

се явява суровина. 

 

 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-3.004 „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА 

ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“ 

 
 

 
 

 
 
 
 

Реално произведения продукт не е Х бр. изделия, а е Y м2 повърхностно 

обработен метал. В някой случаи повърхностно обработения метал е само 

обработен с вода под високо налягане. 

 

По справка ПРОДПРОМ за 2016 година тя е извършвала 25.61.22.90 Друг вид 

повърхностно обработване на метал (без анодиране, нанасяне на бои и лакове 

и покрития върху метал във вакум (CVD/PVD)).   

 

В тази дейност „Друг вид повърхностно обработване на метал”   основната 

използвана суровина е абразива - медната шлака и водата. 

 

Предприятието не произвежда продукт, в който използваните суровини и 

материали да остават в него. 

 

Част от отговорът ви на въпрос 27 е „Бихме искали да обърнем внимание, че 

суровини са материали, които се влагат за производството на крайния продукт, 

а спомагателните материали сеизползват в производствения процес.”  

 

В нашия случай медната шлака и водата според УО суровина ли са или 

спомагателен материал? 

 

Подател: Николай Петров 

Ел. поща: npet@abv.bg 


