Министерство на
икономиката и енергетиката

Поставени въпроси на проведен в гр. Бургас информационен ден по грантова схема:
BG 04-02-03 "Насърчаване на Енергийна ефективност и възобновяема енергия в общински и държавни сгради и
локални отоплителни системи"
Програмният оператор настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване,
налични към всяка отворена грантовa схемa и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане
на въпроси

№

1

2

3

Въпроси

Отговори

Изработването на работния проект, това касае работен проект
само за тези мерки, които покриват Вашата програма. Тоест, ако
ние имаме проекти, които имат разработени останалите части, т.е.
смяна на дограма – част енергийна ефективност. Вие финансирате
разработването на останалата част от проекта за смяна на
котлите.
Ако, в случая имаме смяна на котел, който захранва пет сгради
като четири от тях са две училища и две детски градини, другата
не е общинска собственост, но там се помещава социален
патронаж и други социални услуги. Тя трябва ли да бъде
изключена от обхвата на проекта?

По настоящата процедура се финансират дейности съгласно т. 4.1.4 от
Насоките за кандидатстване.

Подава ли се по фонда отделно проектно предложение?

Едно проектно предложение може да включва няколко сгради. Всеки
кандидат може да участва с едно или повече проектни предложения, за
една или повече сгради, но отпусканите безвъзмездни средства не могат да
надвишават максималната стойност за мярката, за която се отнася.
Дейностите, които могат да се финансират по грантова схема BG04-02-03 са
посочени в т. 4.1.4., а допустимите разходи в т. 4.2. от Насоките за
кандидатстване.
Съгласно т. 4.1.2. от Насоките за кандидатстване за да бъде допустим
кандидатът следва да е държавна или общинска институция и да бъде
собственик на сградата.
Съгласно Насоките за кандидатстване по Фонда за двустранни отношения
се подава искане за подкрепа. Насоките за кандидатстване са публикувани
на сайта на Програма BG04 – www.energygrantsbg.org
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4

С промяната на котела се налагат строителни дейности. Те
финансират ли се?

5

Районна отоплителна централа, която снабдява няколко сгради,
които са с изпълнени мерки по енергийна ефективност, но в
докладите няма записана никъде промяна на вида гориво (нафта).
Какво се прави в такъв случай за да се смени вида гориво?

По настоящата грантова схема се финансират дейности, разписани в т.
4.1.4, както и дейности, за които е доказано, че са задължителни и
неделими при въвеждането в експлоатация на оборудването/системата.
По настоящата грантова схема се финансират мерки, които са препоръчани
в доклада за енергийно обследване.

6

Може ли да се направи само обследване на котела?

В съответствие със Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) обследване на
котел не се прави, а се извършва проверка за енергийна ефективност на
отоплителни инсталации с водогрейни котли (Глава трета, Раздел III от
ЗЕЕ).

Забележка: Всички отговори са изготвени въз основа на публикувания пакет от документи по съответната грантова схема на английски
език.
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