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68. 29.01.2018 Здравейте, 

 

Имаме следния въпрос: 

 

Фирмата – кандидат произвежда индустриални батерии и акумулатори, има 

основен КИД 27.20. Според Годишния отчет на фирмата за събиране и 

транспониране на опасни отпадъци, тя събира и генерира излезли от употреба 

оловни акумулаторни батерии. Фирмата иска да закупи технология за 

сепариране на излезлите от употреба оловно-кисели батерии и тяхното 

неутрализиране. Чрез инсталацията киселината ще се неутрализира и ще се 

отделя оловото и пластмасата. След което извлеченото олово ще се претопява 

се и се пречиства. Основната цел е да произвежда олово чрез електролитно 

пречистване на отпадъци и скрап. Пречистеното олово ще е нов продукт за 

предприятието (диверсификация) и ще се продава. 

Въпросът ни е: стартирането на тази нова икономическа дейност в сектор C 

ли ще попадне (C 24.43 Производство на олово, цинк, калай), или в раздел Е 

38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране на материали“? 

 

 

Подател: Николай Петров 

Ел. поща: npet@abv.bg 

Съгласно  обяснителните бележки в КИД-2008 клас 38.32 „Рециклиране на 

сортирани отпадъци“ не включва „Производство на нови крайни продукти, 

когато се използват рециклирани от отпадъци суровини (собствено 

производство или не) – например производство на метали от метални 

отпадъци, на прежда от текстилни отпадъци, производство на хартиена маса, 

като се използва отпадъчна хартия и т.н. - съответните класове на сектор C 

„Преработваща промишленост“. 

Следователно производството на олово ще се отнесе в клас 24.43 

„Производство на олово, цинк, калай“ на сектор C „Преработваща 

промишленост“. 

69. 30.01.2018 Здравейте, 

Във връзка с разработване на проектно предложение по процедура 

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи 

за ефективно използване на ресурсите",  интересува ме счита ли се за пилотен 

проект въвеждането на модификация във вече съществуваща за територията 

на България технология за производство и/или продукт? 

С уважение, 

 

Подател: М. Георгиева 

Ел. поща: madigeorgieva@abv.bg 

Бихме искали да обърнем внимание, че в Условията за кандидатстване е 

дадено конкретно определение за продуктова и производствена иновация, 

базирайки се на дефинициите от Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e édition 

© OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005). 

Продуктова (стока или услуга) иновация е стока или услуга, която е нова 

или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на 

използване. Това включва и значителните подобрения в техническите 

характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на 

удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики; 

Производствена (процесна) иновация е нов или значително подобрен начин 

на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в 
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технологиите, производственото оборудване и/или софтуера. 

Познавайки спецификата на модификацията сами следва да прецените доколко 

същата е свързана с въвеждането на значителни подобрения в свойствата на 

продуктите (при продуктова иновация) или в начина на производство (при 

производствена иновация). 

Съгласно Условията за кандидатстване оценката, дали проектът е насочен към 

внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България и дали 

те представляват продуктова или производствена иновация, ще бъде 

извършвана въз основа на становище от  външни експерти в съответната 

област. 

70. 30.01.2018 Здравейте, 

Бих искала да обърна внимание на следния казус: 

Дружество А изпълнява дейност на площадка, която не е негова собственост, 

а е наета. По силата на двустранен договор между дружество А и собственика 

на площадката, собственикът на площадката става притежател на 

образуваните от дейността на дружество А производствени отпадъци и 

отговаря за управлението им. В тази връзка, за цялата 2016 г. към РИОСВ не 

са подавани необходимите документи за утвърждаване на работни листа за 

класификация на отпадъците.  

Въпросите ми са: 

1. Ако въпреки договорните отношения между дружество А и собственика на 

площадката, недекларирането се явява нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредбата 

№ 2 от 23.07.2014 г. за класифициране на отпадъците, тъй като дружество А 

се явява причинител по чл. 4 от същата наредба, такова нарушение пречка ли 

е дружество А да кандидатства по процедурата с проект, насочен към 

редуциране на количеството на производствения отпадък?  

2. По време на проведения в гр. София информационен ден казахте, че при 

оценката на проектите ще работите с експерти от МОСВ и/или РИОС. В 

продължение на предишния въпрос, ако се установи в процеса на оценка 

несъотвествие между установената в дружество-кандидат практика и 

законовите изисквания за информиране съгласно Закона за управление на 

отпадъците и свързаната с него поднормативна база, това основание ли е за 

отстраняване на проекта? 

1. Управляващият орган обръща внимание, че съгласно чл. 7, ал. 1 от 

Наредбата № 2 от 23.07.2014 г. за класифициране на отпадъците лицата по чл. 

4 са длъжни да представят за всеки отпадък не по-късно от два месеца преди 

образуването му в регионалната инспекция по околната среда и водите 

(РИОСВ), на чиято територия се образува отпадъкът, необходимите документи 

за утвърждаване на работен лист за класификация на отпадъците. При 

неизпълнение на това изискване проектното предложение няма да бъде 

отхвърлено, но следва да имате предвид, че подлежите на санкция съгласно 

Раздел II Административни нарушения и наказания от Закона за управление на 

отпадъците 

2. Съгласно раздел I, т. 5 от Становището по одит за ресурсна ефективност 

(Приложение Е-1) се извършва проверка дали са налице всички изисквани по 

закон разрешителни (и посочени в Одита за ресурсна ефективност) за 

предприятието-кандидат и предприятието-партньор (в случай на наличие на 

партньор по проекта). Ако е налице отрицателно становище по критерия, 

проектното предложение се отхвърля. В случаите когато несъответствието е от 

друго естество, но е в нарушение на законови норми, експертите установили 

несъответствието може да информират компетентните органи.  

3. Индикаторът, касаещ отпадъците, а именно „Ефективно управление на 

отпадъците съгласно йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от 

Закона за управление на отпадъците, при производството на единица 
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3. В отговор 2 на въпрос 12 от 07.12.2017 казвате, че декларираните в одита 

количества образуван отпадък (таблица 4.1.) следва да се потвърждават чрез 

справка по счетоводни данни. В допълнение бих искала да попитам, след 

изпълнение на проека  за целите на последващата проверка за изпълнение на 

индикаторите коя информация ще използвате като базова  - посочените в 

одита данни (подкрепени със съответните счетоводни справки) или ще бъде 

изисквана и допълнителна информация и справки? 

Благодаря предварително! 

 

Подател: Магдалена Асенова 

Ел. поща: assenova.magi@abv.bg 

продукция, преди/след изпълнение на проекта в проценти“ се измерва в 

проценти и отчита разликата при управлението на отпадъците между базовата 

(въз основа на данни от 2016 г.) и целевата стойност (една календарна година, 

следваща годината на приключване на проекта). Базовите стойности, както 

коректно посочвате, се потвърждават на етап кандидатстване чрез справка по 

счетоводни данни като същите не е необходимо да бъдат препотвърдени на 

етап изпълнение. Отчетените резултати, отнасящи се до реалното изпълнение 

на целевите стойности, отново следва да са потвърдени въз основа на 

счетоводна справка. 

 

71. 31.01.2018 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: 

 

1. Допустим ли е кандидат, осъществяващ икономическа дейност с код 16.10. 

Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал, попадащ в 

сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на 

икономическите дейности, както и икономическата дейност, за която се 

предвиждат дейности по проекта, свързани с подобряване на ресурсната 

ефективност е със същия код? Конкретно, съгласно изготвяната Справка за 

производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 г., 

кандидатът произвежда продукти с кодове по ПРОДПРОМ 2016, съответно: 

16.10.23.00 и 16.10.12.77. 

 

2. Допустим ли е кандидат, осъществяващ икономическа дейност с код 16.29. 

Производство на други изделия от дървен материал, попадащ в сектор C 

„Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите 

дейности, както и икономическата дейност, за която се предвиждат дейности 

по проекта, свързани с подобряване на ресурсната ефективност е със същия 

код? Конкретно, съгласно изготвяната Справка за производството и 

продажбите на промишлени продукти за 2016 г., кандидатът произвежда 

продукти с код по ПРОДПРОМ 2016, съответно: 16.29.14.91. 

1. Съгласно демаркацията с Програмата за развитие на селските райони и 

определението за горски продукт код на основна икономическа дейност 

С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ е 

недопустим по настоящата процедура, с изключение на  производство на 

несглобени дървени паркетни дъски. В тази връзка по отношение на 

дейността, за която се кандидатства е допустимо да се предвиждат инвестиции 

единствено по отношение на продуктите с кодове по ПРОДПРОМ, които се 

отнасят до производството на паркетни дъски. На база посоченото по 

отношение на продуктите с код по ПРОДПРОМ 16.10.23.00  и с код по 

ПРОДПРОМ 16.10.12.77 следва да е възможно да се заявяват инвестиции, при 

условие че същите попадат в изискването да се отнасят  до производството на 

паркетни дъски. 

2. Производството на други изделия от дървен материал (което е част от код 

С16.29) е допустимо за подкрепа по настоящата процедура, с изключение на 

производството на дърва за горене или пелети, получени от пресована 

дървесина или заместители. Производството на изделия от корк, слама и 

материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по 

настоящата процедура. В тази връзка при условие, че нито един от 

произвежданите в рамките на код по ПРОДПРОМ 16.29.14.91 продукти не 

попада в изрично посочените по-горе като недопустими продукти: дърва за 

горене или пелети, получени от пресована дървесина или заместители, биха 
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Подател: Весела Николова 

Ел. поща: vesela.nikolova321@gmail.com 

били допустими за подкрепа. 

 

 

72. 31.01.2018 Здравейте,  

Имам следните въпроси:  

1.   В условията за кандидатстване е записано, че акредитираната лаборатория 

е „извършила измерванията на емисиите съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 

17025:2006.“ Считано от 15.01.2018г. този стандарт е отменен и заменен с 

нов, БДС EN ISO/IEC 17025:2018. След тази дата по кой стандарт да се правят 

измерванията на емисиите за нуждите на Одита за ресурсна ефективност? 

2.  Необходимо ли е при определяне на пробовземните точки да се прилагат 

изискванията на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване 

на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници?  

3.  Ако не е необходимо спазването на горната наредба, има ли друго 

приложимо законодателство или стандарт, които е задължително да се 

използват при определяне на параметрите на пробовземните точки за 

измерване на емисиите в атмосферния въздух? 

Благодаря предварително! 

 

Подател: Нина Стоянова 

Ел. поща: divast@abv.bg 

 

1. С оглед на факта, че считано от 15.01.2018 стандарт БДС EN ISO/IEC 

17025:2006 е заменен със стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 като стандарт  

БДС EN ISO/IEC 17025:2006 се отменя, то сертификатите, които следва да 

представят лабораториите, които ще извършват измерванията на емисии 

трябва да са съгласно актуалния стандарт, а именно БДС EN ISO/IEC 

17025:2018. 

2. В националното законодателство редът и начинът за извършване на 

измерванията на емисиите (концентрациите на вредни вещества в отпадъчните 

газове), изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници 

се урежда с Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на 

емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници (обн., ДВ, бр.31/1999г., изм. и доп., ДВ, бр.61/2017г.). 

Определянето на пробовземните точки се извършва съгласно изискванията на 

тази наредба. 

3. Както е посочено по-горе, спазването на Наредба № 6 е задължително. 

Обръщаме внимание, че стандартите в наредбата са посочени само с техните 

номера, без годината им на издаване, което е направено с цел да се използва 

последния датиран стандарт. 

73. 31.01.2018 Здравейте,  

Имам слединте въпроси: 

В т.  3.2."Информация за емисиите в отпадъчните води" от Приложение Е 

„Одит за ресурсна ефективност“ е записано, че: 

"Инсталация е всяко неподвижно техническо съоръжение, в което: 

 а) се извършват една или повече от посочените в приложение № 4 от 

Закона за опазване на околната среда дейности;“ 

1. Това пояснение/определине за инсталация само по отношение на емисиите 

по компонент „Води“ ли се отнася? 

Ако е така, това не въвежда ли дискриминация за всички 

1. Бихме искали да обърнем внимание, че думата „инсталация“, в частта от 

Одита за ресурсна ефективност, касаеща емисиите е използвана единствено в 

подточка „Пречиствателни съоръжения“ към т. 3.2. Информация за емисии в 

отпадъчните води. Съгласно посоченото във втория булет на тази подточка 

кандидатът следва да представи информация за точките на заустване в 

повърхностен воден обект и/или канализационна система на населено място, 

включително описание на източниците на изпусканите отпадъчни води през 

тази точка на заустване (инсталации и конкретните процеси от 

инсталациите), включително охлаждащи, дъждовни и битово-фекални води; 



    

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG16RFOP002-3.004 „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА 

ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“ 

 
 
№ Дата на 

получаване 

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

останали  инсталации, които не са в обхвата на  Приложение № 4 на ЗООС, 

където попадат предимно средни и големи предприятия и това определение 

би било неприложимо към инсталациите на микро и малките предприятия? 

2. Означава ли, че ако микро или малко предприятие, не попадащо в 

Приложение № 4 на ЗООС, кандидатства по програмата с инсталация за 

подобряването на ресурсната ефективност, имаща влияние върху излъчваните 

емисии във водите, ще бъде отхвърлено или ще му бъдат намалени точките 

конкретно по този критерии, а именно защото не попада в Приложение № 4 

на ЗООС? 

 

Подател: Нина Стоянова 

Ел. поща: divast@abv.bg 

 

пречиствателните съоръженията (при наличие), и точките за мониторинг 

на потоците отпадъчни води.  

Пояснението в скоби е направено изрично, за да се разбере по отношение на 

кои видове дейности представянето на тази информация е от съществено 

значение с оглед на факта, че именно инсталациите, попадащи в обхвата на 

Приложение № 4 на ЗООС оказват най-негативно влияние от гледна точка на 

емисиите. 

Посоченото означава, че кандидатите представят описание на източниците на 

изпусканите отпадъчни води (ако това е приложимо за техния проект), 

независимо дали конкретната инсталация попада в обхвата на Приложение № 

4 на ЗООС.  

Аналогично е използването на определението за инсталация и при отпадъците. 

2. Всяко едно предприятие кандидат по процедурата може да заявява 

дейности, свързани с намаляване на емисиите стига същото да отговаря на 

условията за допустимост, посочени в Условията за кандидатстване и да 

предвижда реално намаляване на емисиите в резултат от изпълнението на 

проекта независимо от това дали осъществява дейности, които попадат в 

обхвата на Приложение № 4 на ЗООС или не. 

 
 


