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Дата на разясненията от УО: 12.03.2018 

105. 28.02.2018 Здравейте, 

 

Имам въпрос по програма BG16RFOP002-3.004 „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ 

И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ 

НА РЕСУРСИТЕ“, който е свързан с представянето на сертификат съгласно 

международен стандарт ISO 14001 за Системи за управление на околната 

среда, който се оценява спрямо Методиката за оценка на проектните 

предложения.  

Ако две свързани фирми осъществяват дейността си на една и съща площадка 

с общо управление и процеси и кандидатстват с два проекта по програмата, 

допустимо ли е да представят един и същ сертификат по ISO 14001, който е с 

обхват 2-те фирми или казано по друг начин сертификацията е тип 

„холдингова“ и обхваща дейността на двете фирми, издава се един 

сертификат, в който на стр.1 се изписва титуляра на сертификацията (едната 

фирма), а на втора страница в анекс се изписва другото свързано юридическо 

лице? Ще бъдат ли признати точките и за двата кандидата?” 

 

Подател: Яница Димитрова 

Ел. поща: dim179179@gmail.com 

Предоставената информация не е достатъчна, за да бъде даден конкретен 

отговор. 

В някои от органите за оценка на съответствието има разработена и се прилага 

подобна процедура "сертификация на група". 

Практиката в подобни ситуации е втората компания да извършва дейности, 

частично на "общия" обхват, който е на холдинга. Необходими са по-подробни 

обяснения за дейностите на двете фирми, начина на проведената оценка и 

оценения обхват. 

Следва да имате предвид, че решение може бъде взето от Оценителната 

комисия, която ще разполага с цялата необходима информация и документи, 

представени от кандидата. 

 

 

106. 28.02.2018 Здравейте, моля за отговор на следните въпроси: 

 

1. В момента един от етапите на производствения процес се възлага на 

подизпълнител. Суровината се осигурява от кандидата по процедурата, след 

което получава готовото изделие /междинен продукт в произв.процес/, като 

генерираният отпадък остава при изпълнителя. Допустимо ли е да се 

инвестира в оборудване, което позволява процесът да се изпълнява на място 

при кандидата с по-малко количество суровина на 1ца продукт? 

 

2. Кандидатът генерира 30 тона отпадък годишно от сегашното си 

производство, който оползотворява като произвежда пелети. Допустим ли е 

проект за разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, който 

1. Посоченото е допустимо, в случай че осъществяването на този процес от 

страна на кандидата представлява технологично решение или метод, пилотен 

за България, с което въвежда продуктова (стока или услуга) или 

производствена иновация и води до подобряване на ресурсната ефективност на 

предприятието. От посоченото във въпроса не става ясно дали проектът 

отговаря на горепосочените условия.  

В допълнение, в случай че проектът ще се изпълнява при условията на 

регионална инвестиционна помощ, кандидатът трябва да обоснове: 

разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, 

диверсификацията на продукцията на стопанския обект с продукти, които не 

са били произвеждани до момента в него или основна промяна в целия 
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предвижда намаляване образуването на отпадъка на 1ца продукт?  

 

3. Допустим ли е проект за предотвратяване на отпадък, който се образува от 

производството при процеса на почистване и полиране на метал? Отпадъкът, 

който се генерира, не е от суровина, това е пясък, с който металът се почиства 

преди и след обработка - задължителен етап от производствения процес. 

 

4. Допустимо ли е закупуването на компресор, необходим за работата на 

основното производствено оборудване по проекта (което има за цел 

намаляване на суровините)?  

 

Подател: Александър Илиев 

Ел. поща: alfega@abv.bg 

производствен процес на съществуващ стопански обект.  

2. Моля запознайте се с отговор на въпрос 47. В случай че активите, които 

искате да придобиете, отговарят на всички изисквания и ограничения на 

процедурата и при условие, че пелетите, които ще произвеждате в резултат на 

инвестицията, не попадат в ограничението, посочено в отговор на въпрос 47, 

същите биха се считали за допустими за подкрепа. 

3. Проектът е допустим, в случай че отговаря на всички условия, посочени в т. 

13 Дейности, допустими за финансиране от Условията за кандидатстване. 

4. Предвид посоченото в запитването, разходите за закупуване на компресор 

биха били недопустими, тъй като компресорът, като отделен актив, не е част 

от внедряваното по проекта технологично решение или метод, с което се 

въвежда продуктова (стока или услуга) или производствена иновация. 

 

 

107. 01.03.2018 Здравейте, 

Във връзка с процедура: BG16RFOP002-3.004 - Подкрепа за пилотни и 

демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите Ви 

молим за следната информация: 

1. Ако предприятие ще кандидаства за закупуване на машини, за обработка на 

суровина, която до момента е поръчвана като готово изделие / заготовка / от 

фирма парньор, как би следвало да се обоснове тази покупка в Приложение Е. 

Там е посочено, предходно използвана суровина? При подаване на 

приложението този разход е минимнален, а след покупка на машините ще се 

увеличи, с оглед на дейността. Разбира се този разход на материал ще се 

оптимизира и ще има възможност да се вложи и за изработка на други 

изделия. Как би следвало да се обосновем в приложение Е? 

 

2. Моля да посочите пример, кои суровини са в качеството си на 

спомагателни материали в производството. Има отговор, че консумативите на 

машините не влизат, тогава какво се има в предвид ? 

 

Подател: инж. Николай Туджаров 

1. Съгласно чл. 26, ал. 8 от Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове, разясненията по 

процедурата се дават по отношение на условията за кандидатстване, условията 

за изпълнение и приложенията към тях и не съдържат становище относно 

качеството на проектното предложение. Отправеното запитване не съдържа 

искане за разяснения, а искане за обосновка на конкретен проект. 

2. Съгласно посоченото в Приложение П определение спомагателни материали 

са материалите, които се използват в производствения процес, но не са част от 

крайния продукт.  

По-долу са посочени примери за суровини и спомагателни материали при 

някои производства.  

При производството на избелена целулоза изходната суровина е дървесината, a 

хлорният диоксид, който се използва за избелване на целулозата и сярната 

киселина са спомагателни материали. 

За производството на оловно-киселинни акумулаторни батерии суровини са 

оловно-антимонова сплав и оловно-калциева сплав, а основата за алкално 
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Ел. поща: ntudjarov@gmail.com окисление на примесите е спомагателен материал. 

За производството на санитарна керамика суровини са каолин, глина, натриев 

силикат, водно стъкло, а различни видове смоли и еластомери са спомагателни 

материали, тъй като се използват при производството на матриците.  

Пример за спомагателен материал е и флюсът, който се използва при някои 

металургични процеси. 

108. 02.03.2018 Здравейте, 

 

Във връзка с процедура за подбор на проекти „BG16RFOP002-3.004 

„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно 

използване на ресурсите“, в Приложение Ж – Икономическа оценка на 

проекта, Указания за попълване на Таблица 3.1, Лист 'Суровини' е указано 

следното: "Посочват се всички суровини, които се влагат при производството 

на единица продукт, независимо дали употребата на тези суровини се 

намалява след изпълнението на проекта или не, и са посочени в табл. 1.2 от 

одита за ресурсна ефективност. Попълват се данни за за всички продукти, за 

които е предвидено намаляване на суровина/и.  Данните следва да 

съответстват на данните в табл. 1.2 от одита за ресурсна ефективност, вкл. 

мерната единица. В случай че няма промяна в количеството използвани 

суровини след изпълнението на проекта, в Колона 5 се попълва стойността от 

Колона 4." 

 

Въпросът е: 

 

Следва ли в Таблица 3.1, Лист 'Суровини'  да се попълват и данните за 

"Спомагателни материали за производство" от табл. 1.2 от одита за ресурсна 

ефективност, по същия начин, както е указано за "Суровини"? 

 

Подател: Васил Алексиев 

Ел. поща: ergoo@abv.bg 

Както коректно цитирате указанието, дадено в лист „Раздел II Указания“ на 

приложение Ж, информацията която следва да попълните  в лист „Суровини“  

следва да обхваща единствено суровините, не и спомагателните материали.  

109. 02.03.2018 Уважаеми дами и господа. 

 

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

1. Информацията в раздел VI на одита следва да е под формата на справка по 

счетоводни данни за ресурсите, включени в Одита за ресурсна ефективност.   

Информацията следва да е представена по начин, който позволява да се 
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демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“  имаме  

следните въпроси: 

 

1. Имате ли конкретни изисквания за информацията, която да се включи в 

справката за Годишното потребление на ресурси за 2016 г. - суровини, 

спомагателни материали и вода, образувани отпадъци, оползотворени, 

обезвредени и приети отпадъци? 

 

2. Допустимо ли е да бъдат изтрити бележките и примерите от УО в  

документа Одит за ресурсна ефективност? 

 

3. Ако проекта обхваща всички продукти от един код по ПРОДПРОМ в  

таблица  1  на  Приложение  Е  следва ли да се анализират отделените 

продукти или да се анализира общото количество от продукти (групата 

продукти, включени в ПРОДПРОМ) по съответния код ПРОДПРОМ в 

Справката  за производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 

г.? Същият въпрос респективно касае таблици 1.1.; 1.2 от IV; таблица 3.3; 

таблица 4.1, таблица 4.2. 

 

 

Подател: Д. Динева 

Ел. поща: dshishkova@gmail.com 

проследи коя информация в справката към кой ресурс се отнася. Следва да е 

налице съответствие между информацията включена в справката и 

декларираните количества в одита за съответния ресурс. 

2. Препоръчително е да не се изтрива указателната информация към одита с 

цел по-лесно да бъде проследено изискването, заложено в раздел I, т. 1 на 

Становището по одита за ресурсна ефективност, отнасящо се до наличието на 

съответствие с образеца на одита. 

3. Информацията, която се представя в таблица 1 на Одита за ресурсна 

ефективност следва да се отнася до всеки отделен продукт, произвеждан в 

рамките на икономическата дейност, обект на одита, а не за група продукти. 

Следва да се има предвид, че в случай че в рамките на конкретната 

икономическа дейност даден кандидат произвежда продукти в рамките на 

повече от един код по ПРОДПРОМ, се представя информация за всички 

продукти по всички кодове на ПРОДПРОМ, включващи се в тази дейност. 

Същото се отнася и до останалите таблици, цитирани в запитването Ви.  

110. 02.03.2018 Здравейте,  

В Таблица 1.1. в образеца на Одита за ресурсна ефективност в Колона 2 

следва да се посочи количеството използван ресурс за 2016 г в килограм, 

литър или кубичен метър.  В производствено предприятие, което използва 

суровини, които по счетоводна справка са в друга мерна единица и не е 

приложимо обръщането им в кг., л. или м
3
, допустимо ли е вписването им в 

колоната в мерна единица, в която се водят на отчетност. Ако това е 

допустимо в Табл. 1.1 и 1.2. на Одита за ресурсна ефективност, то как би 

следвало те да се впиша в Приложение Ж, лист „Суровини”, където също са 

изчерпателно изброени (килограм, литър или куб. метър) ? 

Аналогичен е въпроса за вписването и на спомагателни материали, които 

също са в различна от горепосочените изброени мерни единици в образеца на 

Табл. 1.1 и Табл. 1.2. в Одита за ресурсна ефективност.  

Посочените в Одита за ресурсна ефективност мерни единици (килограм, литър 

или кубичен метър) свързани със суровините и спомагателните материали са 

максимално всеобхватни и общоприложими. Независимо от това, в случай че 

мерните единици, в които се измерват използваните от Вашето предприятие 

суровини са такива, че превръщането им в нито една от горепосочените не е 

възможно, то е допустимо да използвате приложимата за Вас мерна единица 

по отношение на суровина/спомагателен материал. За целта е препоръчително 

в одита да посочите нуждата от използване на различна мерна единица. 

В случай че при попълването на таблица 1.1. от Одита за ресурсна 

ефективност по отношение на суровините и/или спомагателните материали ще 

използвате мерна единица, различна от посочената, тази мерна единица следва 
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Подател: Николай Петров 

Ел. поща: npet@abv.bg 

да бъде използвана и в таблица 1.2. на одита за ресурсна ефективност, както и 

в Приложение Ж, лист „Срока на откупуване“ и лист „Суровини“.  

111. 04.03.2018 Уважаеми дами и господа, 

 

Във връзка с подготовката на придружителните документи, които се подават 

на етап кандидатстване, моля, потвърдете или дайте допълнителни указания 

за формата и начина на представяне на следните: 

 

Техническа спецификация на предвидените от страна на кандидата за 

закупуване ДМА и ДНА по образец (Приложение З) – представя се във 

формат doc. като не е необходимо документът да е подписан и сканиран? 

 

Икономическа оценка на проекта във формат xls. по образец (Приложение Ж) 

като не е необходимо документът да е подписан и сканиран?  

 

Справка (Приложение Р) относно активите, които ще бъдат използвани при 

производството на нов продукт – представя се във формат doc. като не е 

необходимо документът да е подписан и сканиран? 

 

Счетоводен амортизационен план, удостоверяващ балансовата стойност на 

активите, които се използват повторно към 31 декември на годината преди 

започване на работата по инвестицията – представя се във формат doc. като не 

е необходимо документът да е подписан и сканиран? 

 

Счетоводна политика на кандидата, изготвена съгласно приложимите 

счетоводни стандарти – представя се във формат doc. като не е необходимо 

документът да е подписан и сканиран? 

Подател: С. Владимиров 

Ел. поща: si.vladimiroff@gmail.com 

За първите четири документа формата на представяне е съгласно посоченото 

от Вас. По отношение на счетоводната политика, за същата е посочено, че 

следва да бъде изготвена съгласно приложимите счетоводни стандарти и в 

тази връзка следва да бъде одобрена (подписана) от ръководителя на 

дружеството. На база посоченото преди да бъде прикачена в ИСУН, същата 

следва да бъде сканирана. 

 
 


