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Дата на разясненията от УО: 24.01.2018
54.

17.01.2018

1. Ако кандидатът предвижда въвеждане на нова технология по проекта, а
старото производствено оборудване се бракува и предаде регламентирано на
организация по оползотворяване, ще се счита ли, че проектът се отнася до
един от специфичните отпадъчни потоци - излязло от употреба електрическо
и електронно оборудване?
2. Ако проектът е по режим Регионална инвестиционна помощ за
разширяване капацитета на съществуващ стопански обект, а по време на
реализиране на проекта се наложи промяна в адреса на реализация на проекта,
това ще доведе ли до негативни последствия за бенефициента и проекта?
3. Ако кандидатът намали използваните опаковки от суровини чрез
въвеждане на нова система за съхранение на суровините, при която те се
доставят директно в бункер без генериране на отпадъци от опаковки, ще
получи ли 5 т.по критерия за отпадъчните потоци? Нужно ли е кандидатът да
притежава и/или да представи документи от РИОСВ за разрешение за
образуване на съответните отпадъци?
Подател: А. Илиев
Ел. поща: alfega@abv.bg

1. Критерий 2 от раздел III на Критериите за техническа и финансова оценка
(Приложение К) се отнася до специфичните отпадъчни потоци. Съгласно
посоченото в него като източник на информация за оценка по критерия се
ползва Одитът за ресурсна ефективност, т. 4.6. Отпадъци след изпълнението на
проекта от Раздел IV Използване на ресурси, както и Становището по одит за
ресурсна ефективност (Приложение Е1, раздел II). Видно от посоченото е, че
за да се прецени дали проектът се отнася до специфичните отпадъчни потоци
се разглеждат отпадъците, които кандидатът обичайно генерира в рамките на
икономическата дейност, обект на одита и включени като информация в т.4.6
на Одита. Предаването на бракувано производствено оборудване на фирма за
оползотворяване не се отразява в информацията по т. 4.6., защото е еднократен
акт и не е свързанo с отпадъчните потоци от икономическата дейност, обект на
одита.
2. Посоченото от Вас е допустимо, в случай че осигурите спазването на чл.
3.9.2. от Административния договор за предоставяне на БФП (Приложение Ф
към Условията за изпълнение). Съгласно посоченото в него са недопустими
изменения в договора за безвъзмездна помощ, които водят до:
а) промяна в мястото на изпълнение на проекта от един регион по NUTS2 в
друг регион NUTS2, в случаите на регионална инвестиционна помощ, когато
това ще доведе до несъответствие с изискванията за максимално допустим
интензитет на помощта за съответния регион съгласно Условията за
кандидатстване, както и в случаите, когато проектното предложение е
получило точки по критерий IV.5 „Регионална приоритизация на проектите,
изпълнявани около и в териториите от мрежата Натура 2000“.
3. Във въпрос 13, подточка 3 е даден изчерпателен списък на отпадъците (с
наименование и код), които се включват в специфичните отпадъчни потоци,
обект на оценка по критерий 2 от раздел III. Приоритизиране на проекти на
критериите за Техническа и финансова оценка. В случай че посоченият от Вас
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вид опаковки фигурира като генериран отпадък в т. 4 от Одита и се
класифицира като вид отпадък в някой от изрично посочените кодове в
специфичен отпадъчен поток „отпадъци от опаковки (стъкло; хартия и
картон;метали; пластмаса; дървесни отпадъци)“, проектът Ви би получил
точки по посочения критерий.

55.

18.01.2018

Уважаеми г-жи и г-да,
във връзка с процедура BG16RFOPO002-3.004 „Подкрепа за пилотни и
демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ имаме
следните въпроси:
относно изискване 6 към критериите за допустимост на кандидатите, а
именно кандидатите да имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от
продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности,
свързани с подобряване на ресурсната ефективност, в даден отговор на
въпрос №14/08.12.2017 г. Вие посочвате, че: „източник на информация за
реализираните приходи на продажби е раздел I колона 6 „Стойност в хил. лв.
(без ДДС и акцизи) общо от продажби“ от Справката за производството и
продажбите на промишлени продукти за 2016 г.“. Същевременно, в отговор
на въпрос №22/19.12.2017 г. посочвате, че „в случаите когато спецификата на
дейност на кандидата включва и ишлеме към данните от раздел I колона 6
„Стойност в хил. лв. (без ДДС и акцизи) общо от продажби“ от Справката за
производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 г . следва да
се добавят и данните от колона 3, която включва стойността, получена от
извършената услуга за всеки продукт от произведеното количество продукция
на ишлеме (в хил. лв. без ДДС и акцизи)“. Вземайки предвид, че в Справката
за производството и продажбите на промишлени продукти е посочено, че
„промишлените продукти включват промишлени изделия и промишлени
услуги“, моля уточнете:
1. Допустим ли е кандидат, който произвежда продукти само на ишлеме, т.е.
предоставя само промишлени услуги?
2. Да разбираме ли, че с оглед посоченото в отговор № 22/19.12.2017 г.,
източник на информация по критерия за допустимост са данните от колона 3
от Справката за производството и продажбите на промишлени продукти за
2016 г ., сумирани с данните от колона 6, които в нашия случай са 0?

1. Условията за кандидатстване по процедурата не поставят ограничение
приходите от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени
дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност, да не са от
ишлеме. В случай че всички приходи на кандидата са от ишлеме, при условие
че същият отговаря на всички останали изисквания и ограничения по
процедурата, би се считал за допустим кандидат.
2. Разбирането Ви е коректно.
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Подател: Весела Николова
Ел. поща: vesela.nikolova321@gmail.com
56.

18.01.2018

Здравейте,
моля за Вашето становище по следния въпрос:
Възможно ли е дадена фирма да участва в качеството си на партньор по
повече от един проект по настоящата процедура. Ако да, то има ли други
условия или особености, които следва да се вземат под внимание, освен
посочените в 11 и 12 от Условията за кандидатстване.
Подател: Е. Спасова
Ел. поща: evdokiq.spasova75@gmail.com

57.

18.01.2018

Здравейте,
Моля за разяснение по следния въпрос:
1. Кандидат по процедурата е правоприемник на преобразуващо се дружество
– промяна на правната форма от ЕООД в АД през 2016г. Преобразуващото се
дружество е от 2009г., но правоприемникът, който иска да кандидатства по
процедурата, има приключена само 2016г. Моля за уточнение как се тълкува
изискването кандидата да има минимум три приключени финансови години
(2014, 2015 и 2016 г.) в случай на преобразуване.

По настоящата процедура няма ограничение един партньор да не може да
участва в повече от един проект. Независимо от това следва да имате предвид,
че партньорите могат да изпълняват дейности само в рамките на режим “de
minimis” и в тази връзка е налице ограничение общият размер на
безвъзмездната помощ, предоставена на едно и също предприятие за дейности,
обявени в режим „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията да не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро
(391 166 лева) и съответно левовата равностойност на 100 000 евро в случай на
едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за
чужда сметка за период от три бюджетни години (две предходни плюс
текущата година). Допълнително партньорите следва да се съобразят доколко,
включвайки се в повече от един проект, ще може да осигурят изискването за
наличие на промишлена симбиоза между него и всеки един от кандидатите.
При преобразуване на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
в акционерно дружество (АД), Оценителната комисия ще вземе предвид
финансовите данни на преобразуващото се дружество (ЕООД), в случай че е
налице универсално правоприемство и преобразуващото се дружество (ЕООД)
е прекратено без ликвидация. При попълване на Декларацията за
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, следва да се има предвид наличието
на свързаност/партньорство на преобразуващото се дружество (ЕООД).

Подател: Мария Христова
Ел. поща: maria.hristova@euconsult.bg
58.

19.01.2018

Здравейте,
Предприятие кандидат по процедура BG16RFOPO002-3.004 „Подкрепа за
пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на
ресурсите“ има основен код на икономическа дейност 17.29, за който код ще

Съгласно т. 1 от раздел III и т. 1.1 от раздел IV от образеца на одит за ресурсна
ефективност
в
одита
се
представя
информация
за
всички
продукти/предоставяни услуги за 2016 г., които кандидатът осъществява в
рамките на икономическата дейност, обект на одита. Икономическата дейност,
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бъде и проекта. В Справката за производството и продажбите на промишлени
продукти за 2016 г. са вписани продукти със следните кодове: 17.21, 17.23,
17.29 и 18.12. Моля, пояснете в одита за ресурсна ефективност дали трябва да
бъде направено обследване на всички тези продукти по кодове 17.21, 17.23,
17.29 и 18.12 и суровините и отпадъците генерирани при производството им
или се обследват само продуктите и суровините, и генерираните отпадъци от
производството само на продуктите включени в кода на проекта 17.29, за
който е проекта?

обект на одита е дейността, за която се предвиждат дейности, свързани с
подобряване на ресурсната ефективност- за посоченото във въпроса
предприятие това би била дейността с код 17.29.

Подател: Цвета Миленова
Ел. поща: milenova@elana.net
59.

19.01.2018

Кандидат по процедурата генерира отпадъци от съществуващо производство,
които към момента се оползотворяват като се преработват в пелети.
Допустимо ли е с проекта да се закупят нови машини и вместо в пелети,
отпадъкът да се преработва в нов за дружеството продукт (в нов код по КИД)
с по-висока добавена стойност?
Подател: Александър Илиев
Ел. поща: alfega@abv.bg

Съгласно определението за ресурсна ефективност, възприето за целите на
настоящата процедура, ресурсна ефективност представляват дейности,
свързани с намаляване разходването на суровини и/или дейности, насочени
към ефективно управление на отпадъците при производството на единица
продукция. За да получи точки по критерий 3 от раздел II
„Конкурентоспособност на предприятието и ефект от изпълнението на
проекта (прогнозни данни)” от критериите за техническа и финансова оценка
проектното предложение трябва или да води до намаляване разходването на
суровини или до изменение в начина на управление на отпадъците. В
посочения във въпроса случай, при едно и също количество отпадък, което до
момента се е влагало в производство на пелети и след проекта ще се влага в
нов продукт, няма промяна в начина на управление на отпадъка (и в двата
случая е рециклиране). При тези условия, ако по проекта не се предвижда
намаляване разходването на суровини, проектното предложение ще получи 0
точки по критерий 3 от раздел II. Съгласно критериите за техническа и
финансова оценка в случай че проектното предложение получи „0” точки по
някой от критериите по раздел II, то се отхвърля.
Проектът би бил допустим в случай че при производството на новия продукт,
кандидатът би рециклирал допълнително количество отпадък, който преди
проекта е подлежал на обезвреждане или друго оползотворяване.
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60.

19.01.2018

Ако кандидат е закупил през 2017 г. машина за производство на нов продукт
от съществуващ отпадък, но това производство ще стартира тепърва през
2018 г, допустимо ли е по процедурата да закупи втора машина за
производството на новия продукт, при условие, че през 2016 и 2017 г. такъв
не фигурира в дейността на дружеството и отпадъкът от съществуващото
производство до момента не е използван за тази цел?

Посоченото е допустимо в случай че проектът отговаря на всички други
условия и изисквания към проектите, посочени в Условията за кандидатстване
и кандидатът няма генерирани приходи от тази дейност през 2016 и 2017 г..

Подател: Таня Христова
Ел. поща: tania.hristova@gmail.com
61.

19.01.2018

Здравейте,
Във връзка с обявената процедура, имам следния въпрос:
Допустимо ли е кандидатстването за цяла производствена линия от няколко
взаимосвързани машини, като само основната машина за процеса бъде
иновативна и пилотна за България? Вторичните машини не са пилотни, но са
ни нужни, за да постигнем продуктова и производствена иновация. Всяка
машина от производствената линия ще генерира спестявания.
Подател: Тереза Преславска
Ел. поща: tpreslavska@epconsulting.bg

За да се постигне продуктова или производствена иновация по проекта, която
е пилотна за България и води до ресурсна ефективност, следва:
- или новите технологични решения и методи да променят начина на
производство, така че в резултат на оптимизирания производствен процес да
се постига като резултат ресурсна ефективност (като същото може да е
свързано или не с промяна в свойствата/ характеристиките на продуктите) или
- новите технологични решения и методи да са свързани със
свойствата/характеристиките на продуктите, (като същото може да е свързано
или не с промяна в производствения процес: например промяната може да е
във влаганите суровини/материали, без същото да се отразява на
производствения процес) които като резултат да се отразяват на ресурсната
ефективност.
Съгласно посоченото по-горе не е задължително придобиваните в рамките на
проекта активи да са иновативни, а е важно технологичните решения и методи,
които ще бъдат внедрявани, използвайки машините да са иновативни.

