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Дата на разясненията от УО: 30.03.2018
130.

Във връзка с подготовката на проект за ресурсна ефективност имаме следния
въпрос:
Предприятието реализира икономическата си дейност, за която ще
кандидатства на две производствени площадки.

Условията за кандидатстване не поставят ограничения към броя на
площадките, на които могат да се осъществяват дейности по проекта. При
изпълнение на дейностите по елемент А при режим регионална инвестиционна
помощ, кандидатът трябва да прецени дали реализирането на инвестиции на
нова площадка не представлява създаването на нов стопански обект, което е
недопустимо по процедурата.
Моля, запознайте се с разясненията на УО по въпроси № 62 и № 89.

Възможно ли е предвидените дейности, свързани с подобряване на ресурсната
ефективност да се реализират на нова площадка, като всички площадки съществуващите и новите се отнасят до една и съща икономическа дейност
съгласно КИД-2008.

131.

21.03.2018

Подател: Виолета Янушева
Ел. поща: violeta@vitaro.eu
Здравейте,
В подготвяния от нас проект по Процедура на подбор на проекти
BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи
за ефективно използване на ресурсите“, също се предвижда инвестиция за
стартиране на нова икономическа дейност, свързана с цялостно решение за
управление на отпадъка на икономическата дейност (обект на одита за
ресурсна ефективност) и тъй като от формулировките в отговор на въпрос
118 от 09.03.2018 г. не ни стана по-ясно в сравнение с формулировките в
Условия за кандидатстване, и като се има предвид че съгласно Условия за
кандидатстване "Кандидатът не може да заявява подкрепа за повече от един
код на икономическа дейност", моля за следните разяснения:
А. Коя от двете формулировки е коректна?
1. Както е посочено в отговор на въпрос 118: "придобитите по проекта активи

А. УО не счита, че има разлика в двете формулировки. Активите, които се
придобиват по проекта следва да се използват за дейността, за която се
кандидатства. Дейността, за която се кандидатства може да бъде:
1) икономическата дейност, за която се предвиждат дейности, свързани с
подобряване на ресурсната ефективност
или
2) нова икономическа дейност, която кандидатът ще стартира по проекта
В първия случай дейността, за която се предвиждат дейности, свързани с
подобряване на ресурсната ефективност и дейността, за която се кандидатства,
съвпадат.
Във втория случай двете дейности са различни. За да е допустим вторият
случай, проектът трябва да представлява промишлена симбиоза, т.е.
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ще ползват само икономическата дейност, за която се кандидатства (новата
икономическа дейност)", т.е. - активите ще ползват новата икономическа
дейност и САМО нея?

отпадъкът на едното производство, представлява суровина за другото
производство. В този случай:


или
2. Както е посочено в Условия за кандидатстване: "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)." - т.е. дейността за която се
кандидатства (новата икономическа дейност) ще се ползва от придобитите в
рамките на проекта активи? - тук липсва "САМО".
а/В единия случай е посочено че активите ще ползват дейността за която се
кандидатства (новата икономическа дейност), в другия - че дейността за
която се кандидатства (новата икономическа дейност) ще ползва активите коя формулировка е коректна: активите ползват дейността или дейността
ползва активите?





Икономическата дейност, от чието производство се образува
отпадъкът, е дейността, спрямо която се предвиждат дейности,
свързани с подобряване на ресурсната ефективност и е обект на одита
за ресурсна ефективност. Това е и дейността, спрямо която ще бъде
отчетен ефектът от проекта;
Икономическата дейност, за чието производство отпадъкът ще
представлява суровина, е новата икономическа дейност. Това е и
дейността, за която се заявява подкрепа и за която следва да се
използват придобитите по проекта активи;
Целта на такъв проект е да се подобри управлението на отпадъка от
съществуващото производство чрез използването му като суровина за
новата дейност, а не осъществяване на инвестиции в него.

Невключването на наречието само в бел. № 12 от условията за кандидатстване
не означава, че във втория случай придобитите по проекта активи могат да се
използват и за двете икономически дейности

б/В единия случай е посочено че активите ще ползват САМО дейността , в
другия - че дейността ще ползва активите, без уточнението САМО, което
допуска ползване на активите НЕ САМО от дейността за която се
кандидатства (новата икономическа дейност), а и от други дейности (пример:
от съществуващото производство) - коя формулировка е коректна?

Б и В. Двете формулировки по въпрос Б са коректни и зависят от това дали
проектът ще се изпълнява самостоятелно от кандидата или в партньорство.

Б. Коя от двете формулировки е коректна?

Проектът ще се изпълнява самостоятелно от кандидата

1. Както е посочено в отговор на въпрос 118: "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).?

Отговорът на въпрос 118 е коректен. Въпросът е зададен в хипотезата на
проект, изпълняван самостоятелно, а не на проект, изпълняван в
партньорство, и цитатът във Вашия въпрос е взет извън контекста.

Разминаване между кода на икономическа дейност, спрямо който са
предвидени дейности за подобряване на ресурсната ефективност и кода на
икономическа дейност, за който кандидатът заявява подкрепа, е допустимо
единствено, когато в резултат на инвестицията по проекта кандидатът ще
стартира нова икономическа дейност (нов 4-цифрен код по КИД).
Проектът ще се изпълнява в партньорство
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или
2. Както е посочено в Условия 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)."?
а/В единия случай не се допуска заявяване на подкрепа за повече от един код
на икономическа дейност,
б/В другия случай 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
в/ В подточка а/ изключението е 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).
г/ В подточка б/ (изключението е) единствено, когато в резултат на
инвестицията по проекта кандидатът ще стартира нова икономическа дейност
(нов 4-цифрен код по КИД).
В. Кога е допустимо 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:
1. 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

В случай на проекти изпълнявани в партньорство е допустимо да има два кода
на икономическа дейност съгласно КИД 2008: код на икономическа дейност,
за който заявява подкрепа кандидатът и код на икономическа дейност, за
който заявява подкрепа партньорът.
Г. Съгласно условията за кандидатстване за да е допустимо стартирането на
производството на нов продукт (било то в рамките на същия или на нов код на
икономическа 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 настоящата процедура под промишлена симбиоза се разбира
връзка между две производства, при която отпадъкът на едното
производство, представлява суровина за другото производство - Приложение
П, стр. 12.
В този случай:




Икономическата дейност, от чието производство се образува
отпадъкът е дейността, спрямо която се предвиждат дейности,
свързани с подобряване на ресурсната ефективност и е обект на одита
за ресурсна ефективност. Това е и дейността, спрямо която ще бъде
отчетен ефектът от проекта;
Икономическата дейност, за чието производство отпадъкът ще
представлява суровина, е новата икономическа дейност. Това е и
дейността, за която се заявява подкрепа и за която следва да се
използват придобитите по проекта активи.

1. Да. Както е указано в условията за кандидатстване и в образеца на одит за
ресурсна ефективност, посоченото във въпроса е допустимо.
2. Не. Заявяването на подкрепа за двете икономически дейности, когато по
проекта се стартира нова дейност (активите, придобити по проекта ще се
използват и за двете икономически дейности), е недопустимо, тъй като
кандидатът може да заяви подкрепа за една икономическа дейност (стартиране
на нова икономическа дейност ИЛИ икономическа дейност, свързана с
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подкрепа партньорът)?

подобряване на ресурсната ефективност).

или
2. Когато в резултат на инвестицията по проекта кандидатът ще стартира нова
икономическа дейност (нов 4-цифрен код по КИД)?
Г. Формулировката посочена в Условия 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).", допуска 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.
Отделно, както е формулирана тази допустимост в Условия за кандидатстване
(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), считаме че
допуска едновременно следното:
- да са предвидени дейности за подобряване на ресурсната ефективност
(които съответно за да са допустими следва да са свързани със заявяване за
придобиване на активи за подобряване на ресурсната ефективност)
- инвестиция по проекта, с която кандидатът ще стартира нова икономическа
дейност (нов 4-цифрен код по КИД).
1. Допустимо ли е да има разминаване между кода на икономическа дейност,
спрямо който са предвидени дейности за подобряване на ресурсната
ефективност и кода на икономическа дейност, когато кандидатът стартира
ново производство(за постигане на промишлена (индустриална) симбиоза, в
случай, когато кандидатът стартира ново производство), за който заявява
подкрепа кандидатът?

Д. Заключението във въпроса не е коректно. Проект, по който се стартира нова
дейност, т.е. представлява промишлена симбиоза предвид изискването в
условията за кандидатстване, няма да получи 0 точки по критериите от раздел
II от Критериите за техническа и финансова оценка, ако с проекта ще се
осъществи по-ефективно управление на отпадъка от съществуващото
производство, който ще се използва за суровина в новото производство. Поефективно управление на отпадъка означава управлението му да преминава в
по-висока степен съгласно йерархията при управление на отпадъците по чл. 6,
ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Например: преди проекта от
съществуващото производство на кандидата се образува отпадък, който
кандидатът депонира. Депонирането попада в степен 5 обезвреждане. С
изпълнението на проекта, кандидатът ще стартира ново производство, за което
отпадъкът от съществуващото ще служи за суровина. Това отговаря на степен
3 рециклиране - има по-ефективно управление на отпадъка, преминаване към
по-висока степен, от степен 5 към степен 3.
Е. Както е посочено в разясненията по буква Г, кандидатът може да заявява
подкрепа, в т.ч. придобиване на активи за една икономическа дейност.
1. и 2. Задължително е новото производство, за което ще се използват активите
да допринася за подобряване на ресурсната ефективност на съществуващото
производство. Вж. разясненията по буква Д.
В т. 9 Минимален/максимален размер на помощта са посочени условията, на
които трябва да отговарят допустимите разходи по елемент А „Внедряване“
при режим регионална инвестиционна помощ, хипотеза диверсификация на
продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били произвеждани
до момента в него, а именно:
Допустимите разходи трябва да надхвърлят с поне 200 % балансовата
стойност на активите, които се използват повторно, както са осчетоводени
през финансовата година преди започването на работата по проекта.
За целите на определяне на минималния размер на допустимите разходи:
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2. Допустимо ли е едновременно да са предвидени дейности за подобряване
на ресурсната ефективност (които съответно за да са допустими следва да са
свързани със заявяване за придобиване на активи за подобряване на
ресурсната ефективност и инвестиция (която за да е допустима следва да е
свързана със заявяване за придобиване на активи) по проекта, с която
кандидатът ще стартира нова икономическа дейност (нов 4-цифрен код по
КИД), след като "Кандидатът не може да заявява подкрепа за повече от един
код на икономическа дейност"?
Д. От друга страна, с оглед на отговора на въпрос В., ако придобитите по
проекта активи ще ползват само икономическата дейност, за която се
кандидатства (новата икономическа дейност), и няма да се ползват от
икономическата дейност, за която са предвидени дейности за подобряване на
ресурсната ефективност, проекта би следвало да е недопустим, с оглед на
това, че проектното предложение ще получи „0” точки по някой от
критериите по раздел II "Критерии за техническа и финансова оценка" - II.
Конкурентоспособност на предприятието и ефект от изпълнението на проекта
(прогнозни данни).

- Балансова стойност на активите, които се използват повторно е стойността,
на която активът е заведен в баланса на кандидата и представлява остатъчната
стойност на актива, така както е вписан в счетоводните регистри на
кандидата/бенефициента към 31 декември на годината преди започването на
работата по първоначалната инвестиция.
- Стойността на допустимите разходи трябва да бъде по-висока от балансовата
стойност на активите умножена по три;
- Следва да се вземе предвид степента, в която активите се използват
повторно, т.е. само съответната част от балансовата стойност на съответния
актив, която ще бъде използвана повторно, следва да се вземе предвид.
- Под повторно използване се имат предвид случаите, когато използваните
активи за производството на съществуващ продукт/услуга, ще бъдат
използвани изцяло или частично и за новия продукт/услуга, който предстои да
бъде произвеждан.
Всички разходи по проекта следва да отговарят на условията посочени в т.
14.1. Условия за допустимост на разходите, т. 14.2. Допустими разходи и т.
14.3. Недопустими разходи

Дейности за подобряване на ресурсната ефективност са допустими ако са
свързани с придобиване на активи.

3. Не. Вж. разясненията по буква Г, т. 2.

1. Ако придобитите по проекта активи ще ползват само икономическата
дейност, за която се кандидатства (новата икономическа дейност) и не могат и
няма да се ползват от икономическата дейност (съществуваща) за която са
предвидени дейности за подобряване на ресурсната ефективност, как би
следвало да се обосноват тези Дейности по Елемент А „Внедряване“
(задължителен) за подобряване на ресурсната ефективност (на
съществуващото производство)?

В случай че кандидатът заявява подкрепа за икономическата дейност, за която
се предвиждат дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност,
всеки актив трябва да води до намаляване разходването на суровини и/или поефективно управление на отпадъците при производството на единица
продукция от съществуващото производство.

Е. В т. 9. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ за конкретен проект, от Условия за кандидатстване, са посочени
ограниченията за активите, които ще се ползват повторно. В Условия за
кандидатстване, 14.3. Недопустими разходи: Недопустими по процедурата са
следните видове разходи: разходи, свързани с придобиване на активи, които

4. Да. Всеки актив трябва да допринася за подобряване на ресурсната
ефективност на предприятието.

В случай че кандидатът заявява подкрепа за ново производство и проектът
представлява промишлена симбиоза, всеки актив трябва да е необходим за
новото производство, чрез което ще се постигне по-ефективно управление на
отпадъците от съществуващото производство.
5. Поставеният от Ваша страна въпрос съдържа противоречие. В случай че по
проекта ще се осъществява промишлена симбиоза, закупените активи, чрез
които ще се стартира новото производство, ще доведат до по-ефективно
управление на отпадъците от съществуващото производство, тъй като
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няма да бъдат използвани за целите на подобряване на ресурсната
ефективност или за постигане на промишлена (индустриална) симбиоза
(приложимо в случаите, когато проектът се изпълнява в партньорство или в
случаите, когато кандидатът стартира ново производство).
1. Какви са ограниченията за предвидените за придобиване активи при
хипотезата за проект за диверсификация на продукцията на стопански обект с
продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект (за
постигане на промишлена (индустриална) симбиоза, в случай, когато
кандидатът стартира ново производство)?
2. Задължително ли е тези активи (необходими и заявени, когато кандидатът
стартира ново производство (за постигане на промишлена (индустриална)
симбиоза, в случай, когато кандидатът стартира ново производство)), да са
свързани с подобряване на ресурсната ефективност на съществуващото
производство /предмет на одита за ресурсна ефективност/?
3. Ако предвидените за придобиване активи са свързани с диверсификацията
на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били
произвеждани до момента в стопанския обект, (за постигане на промишлена
(индустриална) симбиоза, в случай, когато кандидатът стартира ново
производство), може ли същите активи да са свързани и с дейности за
подобряване на ресурсната ефективност?
4. Трябва ли всеки един от тези активи да води до намаляване на
използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или
намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство?
5. Допустими ли са за заявяване активи необходими за диверсификация на
продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани
до момента в стопанския обект, (за постигане на промишлена (индустриална)
симбиоза, които не водят директно до намаляване на използваните суровини,
използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните
отпадъци в съществуващо производство или до промяна в йерархията за
управление на отпадъците, но са необходими за стартиране на новото
производство (за постигане на промишлена (индустриална) симбиоза, в
случай, когато кандидатът стартира ново производство) и без тях новото

отпадъците ще се използват като суровина за новото. Именно това е целта на
промишлената симбиоза.

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-3.004 „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“

производство няма да може да се стартира (организира)?

132.
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Подател: Васил Алексиев
Ел. поща: ergoo@abv.bg
Уважаеми дами и господа,
Моля за разяснение относно следното:
Кандидатът осъществява дейността си в един код на икономическа дейност,
допустим по процедурата, и генерира отпадък. В резултат на инвестицията по
проекта кандидатът ще стартира нова икономическа дейност (нов допустим
четирицифрен код по КИД), като ще произвежда нови продукти от отпадъка
от съществуващото производство. В процеса на новото производство се
образува отпадък, който може да се използва като суровина за старото
производство. Допустимо ли е това?
Подател: Марина Даскалова
Ел. поща: marinadaskalova@gmail.com

133.
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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"?
2. Допустим ли е проект, в резултат на който ще се намали употребата на
суровина в съществуващо производство и едновременно с това ще се стартира
производството на нов продукт от оставащия от това производство отпадък,
но в рамките на същия код по КИД на дружеството?
Подател: Т. Христова
Ел. поща: tania.hristova@gmail.com

Посоченото от Вас е допустимо, в случай че активите, придобити по проекта
ще се използват само за новата икономическа дейност, тъй като кандидатът
може да заяви подкрепа за една икономическа дейност, съгласно т. 11.1 от
Условията за кандидатстване.
В допълнение, проектът би бил допустим, в случай че между съществуващото
и новото производство е налице промишлена симбиоза и се изпълнява в
условията на регионална инвестиционна помощ, като в резултат на
инвестицията, дружеството ще извърши диверсификация на продукцията на
стопанския обект с продукти, които не са били произвеждани до момента, или
инвестицията се изпълнява в режим на минимална помощ, като новото
производство е пряко свързано със съществуващото производство, спрямо
което са предвидени дейности, свързани с ресурсна ефективност.
Моля, вижте отг. на въпрос № 131.
1. Условията за кандидатстване (УК) не поставят изискване за доказване на
разходите по управление на отпадъците на етап кандидатстване.
Обръщаме внимание, че при неизпълнение на прогнозните целеви стойности
на индикаторите по т. 1-7, посочени в т. 7.2 от УК, на кандидатите ще бъдат
наложени финансови корекции съгласно посоченото в чл. 6 от
Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ (Приложение Ф). Предвид горното, препоръчваме на кандидатите да
залагат максимално реалистични целеви стойности по приложимите за
проекта индикатори.
В допълнение, в УК е посочено, че Управляващият орган си запазва правото да
извършва проверка за наличие на съответствие между предоставената от
страна на кандидата информация в справката по счетоводни данни (касаеща
базовите и целевите стойности на индикаторите) и счетоводните данни на
предприятието-кандидат.
2. Моля запознайте се с разясненията на УО по въпрос № 124, т. 1 и въпрос №

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-3.004 „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“

131.
134.

23.03.2018

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:
Предприятието ни извършва цялата си икономическа дейност в един
допустим по процедурата четирицифрен код на КИД и в процеса на
производство се образува отпадък. Допустим ли е проект за внедряване на
линия за преработка на отпадъците от производството, като вследствие на
тази преработка от една страна се извлича суровина, която се използва в
съществуващото производство, а от друга страна се произвеждат три нови
продукта, с което се стартира ново производство в нов КИД. И двата кода на
икономическа дейност са допустими по процедурата.
Подател: Милена Борисова
Ел. поща: milenaborisova@mail.bg

Моля запознайте се с разясненията на УО по въпрос № 124, т. 1 и въпрос №
131.

