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Дата на разясненията от УО: 22.12.2017 г.
20.

18.12.2017

Здравейте
Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатите трябва да имат 120 000 лв
приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени
дейности за подобряване на ресурсната ефективност. Изискването ще бъде
удостоверявано чрез Справка за производството и продажбите на промишлени
продукти за 2016 г. Въпросът ми е коя колона от Справката ще бъде вземана
предвид при обобщаване на релевантните продажби и тяхното сумиране след
това: „а. Код 2016” или „б. Наименование на продукта”?
Подател: Мария Илиева
Ел. поща: mariya_ilieva11@abv.bg

21.

18.12.2017

Здравейте,
Във връзка с обявената процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни
и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, имам
следните въпроси:
1. Съгласно Условията за кандидатстване, в т. 11.1 „Критерии за допустимост
на кандидатите и партньорите“, е упоменато, че допустими по настоящата
процедура за подбор на проекти са:
Кандидати, чиито икономическата дейност, за която се предвиждат дейности,
свързани с подобряване на ресурсната ефективност попада в сектор C
„Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите
дейности (КИД-2008–Приложение Н), както и, че в случаите, когато
кандидатите стартират нова икономическа дейност в рамките на проекта, тази
дейност също попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно
Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);

Източник на информация за реализираните приходи от продажби на продукция
от дейността, за която са предвидени дейности за подобряване на ресурсната
ефективност 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. Бихме искали да обърнем внимание, че при изчисляване на
стойността се взимат предвид стойностите само на онези продукти, посочени в
колона б, чиито първи четири цифри по ПРОДПРОМ 2016 (колона а) съвпадат
с четирицифрения код на икономическа дейност съгласно КИД-2008, за който
са предвидени дейности за подобряване на ресурсната ефективност.

1. Както коректно посочвате в запитването си съгласно Условията за
кандидатстване (т.11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите и
партньорите“) е заложено изискване икономическата дейност, за която се
предвиждат дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност да
попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на
икономическите дейности (КИД-2008–Приложение Н). Ако кандидатът не
отговаря на това изискване дори и да е предвидил стартирането на нова дейност
по проекта, попадаща в сектор C и да е осигурил симбиоза между старата и
новата дейност, същият няма да се счита за допустим, защото няма да отговаря
на поне един от критериите за допустимост на кандидатите (критерий 4 от
раздел 2.1. Критерии за оценка на допустимостта на кандидата на Критериите и
методологията за оценка на проектни предложения – Приложение К). За да
удостоверят спазването на изискването свързано с кода на икономическа
дейност за която се предвиждат дейности, свързани с подобряване на
ресурсната ефективност кандидатите следва да приложат към Формуляра за
кандидатстване Справка за производството и продажбите на промишлени
продукти за 2016 г. Освен да е осъществявал тази дейност към всеки един
кандидат има изискване за минимален обем от дейността, а именно приходите
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Въпросът ми е допустимо ли е кандидат, който изпълнява своята дейност в
сектор извън сектор C „Преработваща промишленост”, да кандидатства за
стартирането на производството на нов продукт попадащ в допустимия
сектор C „Преработваща промишленост”, при условие, че новото
производство ще е пряко свързано със съществуващото производство и
между тези две производства ще е налице промишлена симбиоза, както и, че в
резултат на инвестицията кандидатът ще осъществява диверсификация на
продукцията на стопанския обект с продукти, които не са били произвеждани
до момента в него?

от продажби на продукция от икономическата дейност обект на одита за
ресурсна ефективност следва да са в размер на минимум 120 000 лв. Проверката
се прави отново чрез Справката за производството и продажбите на
промишлени продукти за 2016 г., където в Раздел I, колона 3 се гледат
продуктите, които се отнасят до кода на икономическа дейност, спрямо която
са предвидени дейности свързани с подобряване на ресурсната ефективност.
Това са продуктите от колона а), чиито първи четири цифри, съвпадат с кода на
икономическа дейност, спрямо която са предвидени дейности свързани с
подобряване на ресурсната ефективност.

2. Ако е допустимо такова разминаване в сектора и във връзка с изискването
описано в Условията за кандидатстване по настоящата процедура, а именно:
„Кандидатите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби
на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с
подобряване на ресурсната ефективност“, как трябва да бъдат доказани тези
приходи за новата дейност, за която се кандидатства, при положение, че към
момента на кандидатстване не са реализирани такива приходи? Това прави ли
Кандидата недопустим?

2. Съгласно посоченото в отговор 1 по-горе не е допустимо кандидатът да не
отговаря на изискването за икономическата дейност, за която се предвиждат
дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност да попада в
сектор C „Преработваща промишленост”. Бихме искали да обърнем внимание,
че икономическата дейност, за която се предвиждат дейности, свързани с
подобряване на ресурсната ефективност е икономическата дейност, която е
обект на Одита за ресурсна ефективност. По отношение на тази дейност следва
да е изпълнено и изискването същата да е осъществявана през 2016 г. и да са
налице минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от нея. Следва
да се има предвид, че по смисъла на настоящата процедура новата дейност,
която ще се стартира по проекта е икономическата дейност, която ще се ползва
от придобитите в рамките на проекта активи (ДМА/ДНА) и същата следва да е
пряко свързана със съществуващата производствена дейност, спрямо която са
предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност без
самата тя (новата дейност) да е такава, защото не е обект на одита за ресурсна
ефективност.

3. Във връзка с изискването: „Проектът следва да се основава на извършен
одит за ресурсна ефективност по образец, изготвен за целите на процедурата
за подбор на проекти съгласно Приложение Е към Условията за
кандидатстване.“ и „Одитът за ресурсна ефективност следва да съдържа
данни и мерки за съществуващото и, ако е приложимо, новото производство,
като по отношение на съществуващото производство трябва да е налице
информация за минимум една година (2016 г.). Въпросът ми е каква
информация за новото производство се включва в одита за ресурсна
ефективност при положение, че към момента такава дейност не се реализира
от кандидата?
Подател: Тереза Преславска
Ел. поща: tpreslavska@epconsulting.bg

3. Информация за новата икономическа дейност се представя в раздел V, т. 5.2.
на Одита за ресурсна ефективност като отново искаме да обърнем внимание, че
тази дейност не е обект по същество на одита за ресурсна ефективност, а същата
се разглежда само доколкото допринася за постигане на промишлена симбиоза
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с дейността, спрямо която са предвидени дейности за подобряване на
ресурсната ефективност.

22.

19.12.2017

1. Във връзка с процедура BG16RFOPO002-3.004 „Подкрепа за пилотни и
демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ в
Приложение Е Одит за ресурсна ефективност стр. 6 под таблица 1 е записано
„ВАЖНО: За всеки произведен продукт/предоставена услуга в Табл. 1 се
вписва размерността (брой, тон, куб. м, и т. н.) и количество за 2016 г.
Кандидатът следва да добави допълнителни редове за толкова на брой
продукти, колкото са му необходими. Посоченото количество общо
произведена продукция за всеки отделен продукт/услуга (колона 4) следва да
съответства на това, декларирано в Справката за производството и продажбите
на промишлени продукти за 2016 г ., подадена към НСИ.“ Справката за
производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 г. на
предприятията с КИД 18.12 не включва количествена измервателна единица
(брой, тон, куб. м, и т. н.). В 91 брой на Държавен вестник от 18.11.2016 г. със
заповед РД 05-926/01.11.2016 г. на НСИ е публикувана Номенклатурата на
промишлените продукти за 2016 г. Там конкретно е посочена измервателна
единица хил.лв. за справката за производството и продажбите на промишлени
продукти за 2016 г . на предприятията с КИД 18.12. Съответно колони 1,2,3 и
5 от справката не се попълват, като за това следят контролите на електронната
система на НСИ, който при попълване на тези колони индикират „грешка“ и не
позволят подаване на отчета в системата. Моля пояснете предприятията с КИД
18.12. как би следвало да попълнят таблица 1 от Одита за ресурсна
ефективност?
В справката за производството и продажбите на промишлени продукти е
записано, че промишлените продукти включват промишлени изделия и
промишлени услуги. В указанията на НСИ за попълване на Справката за
производството и продажбите на промишлени продукти е записано:
Колона 1. „Производство общо” в количество - за всеки продукт се посочва
цялата действително произведена промишлена продукция през отчетния
период, независимо дали е продадена, останала като запас или е използвана за

1. В случаите когато измерителната единица на код по ПРОДПРОМ е в хиляди
лева (съответно с такава измерителна единица са попълнени и продуктите под
този код в Справката за производството и продажбите на промишлени
продукти) кандидатите следва да попълнят таблица 1 на Одита за ресурсна
ефективност в размерност, която съответства на спецификата на
продукта/предоставяната услуга, а не във финансово изражение. В конкретния
случай за код 18.12 „Печатане на други издания и печатни продукти“ следва
изданията и печатните продукти да бъдат посочени в таблица 1, колона 3 на
Одита за ресурсна ефективност като „брой“. Общото произведено количество
продукция, което следва да бъде попълнено в колона 4 на таблица 1 на Одита за
ресурсна ефективност следва да съответства на количеството произведени
продукти/предоставени услуги за 2016 г. в размерността, посочена в колона 3
от справката.
2. 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).
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собствени нужди (вътрешен оборот; спомагателен материал в друго
производство), включително производството на ишлеме. При производство на
ишлеме, производството в количество се отчита от предприятието, което
действително произвежда продукцията (изпълнителя).
Колона 2. “в т.ч. ишлеме” в количество - за всеки продукт се посочва цялата
продукция, произведена на ишлеме от изпълнителя.
Колона 3. “в т.ч. ишлеме - общо” в стойност - за всеки продукт се посочва
стойността, получена за извършената услуга в хил. лв., без ДДС и акцизи.
Колона 4. “в т.ч. за чуждестранни клиенти” в стойност - за всеки продукт се
посочва стойността, получена за извършената услуга в хил. лв., без ДДС и
акцизи за чуждестранни клиенти.
Колона 5. ”Продажби общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялото
количество продадена собствена промишлена продукция през отчетния
период, независимо в какъв период е била произведена.
Колона 6. ”Продажби общо” в стойност - посочва се нетния размер на
приходите от продажби на собствена промишлена продукция в хил. лв., без
ДДС и акцизи.
Във връзка с указанията описани в приложение К „Критерии и методология за
оценка на проектни предложения“, раздел I „Критерии за оценка на
административното съответствие и допустимостта“, т. 2 „Критерии за
допустимостта на кандидата и партньора“, подточка 2.1. „Критерии за
допустимостта на кандидата“: Критерии №6 изисква 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, като източникът за проверка е „Справката за
производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 г“. В
„Забележка“ е описано, че „Проверката се прави съгласно Раздел I, колона 3
…“. В отговор на въпрос от 08.12.2017 г. пояснявате, че трябва да се има в
предвид колона 6.

Разяснения от УО
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Колона 3 от цитираната Справката отразява „Стойност в хил. лв. (без ДДС и
акцизи) от производство на ишлеме, като не е включена собствена промишлена
продукция на предприятието. От друга страна колона 6 отразява само
собствена промишлена продукция на предприятието без производството на
ишлеме (промишлени услуги). Доказването на изискването 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 би следвало да включва собствена промишлена
продукция на предприятието сумирана с производството на ишлеме (колона 6
+ колона 3), тъй като това е сумата на произведените промишлени изделия и
предоставените промишлени услуги. Моля дайте разяснения.
Подател: Цвета Миленова
Ел. поща: milenova@elana.net
23.

19.12.2017

Уважаеми Госпожи и Господа,
Във връзка с участието в процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за
пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на
ресурсите“ възникна следното обстоятелство.
Фирмата изпълнява дейности, които напълно отговарят на проекта, с който ще
се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ. В същото време още от
създаването й е записан код по Класификацията на икономическите дейности
– КИД 2008, който е различен от кодовете допустими по тази процедура. Това
обстоятелство ще бъде променено чрез подаването на съответната информация
в НСИ за 2017 г. Във тази връзка възникна следният въпрос.
Необходимо ли е да се търси корекция на КИД и за предходните години или е
достатъчна направената промяна за 2017 г. ?
Подател: Борислав Тафраджийски
Ел. поща: Borislav@club2000.org

Бихме искали да обърнем внимание, че съгласно Условията за кандидатстване
(т.11.1., I., 4) икономическата дейност, за която се предвиждат дейности,
свързани с подобряване на ресурсната ефективност следва да попада в сектор C
„Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите
дейности (КИД-2008–Приложение Н). Като източник на информация за
доказване спазването на това изискване се използва Справката за
производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 г. (част от
Годишния отчет за дейността, подаван към НСИ), а не Удостоверението за код
на икономическа дейност.

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

