Министерство на
енергетиката

Постъпили запитвания по процедура:
BG04-02-03-1 "Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници
за отопление в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“

№

Въпроси

Отговори

1.

Може ли да се кандидатства за 85 % по-малка (от зададената
в обследването) инсталирана фотоволтаична мощност от 30
kWp, с инвестиционна стойност 120 000 лв. без ДДС, за
производство и собствено потребление на електричество от
слънцето, която съответно само частично ще захранва новата
отоплителна инсталация, а останалото ел. потребление ще си
остане от мрежата?

В раздел 4 „Критерии за допустимост“ от Насоките за кандидатстване, т.
4.1.4.4. „Допустими видове дейности“ са изброени допустимите по
настоящата процедура основни дейности. По Мярка 2 тези дейности са
свързани с изграждане/доставка и монтаж на инсталация за използване
на биомаса, слънчева, аеротермална, хидротермална или геотермална
енергия за производство на топлинна енергия и/или енергия за
охлаждане.

В случай на 85% по-малка инсталирана фотоволтаична
мощност от тази, предвидена в обследването, трябва ли да се
изготвя ново енергийно обследване или може да се използва
наличното, като пропорционално се съблюдават цифрите и
индикаторите?

Изграждането на фотоволтаична инсталация за производство и
собствено потребление на електрическа енергия не е допустима дейност
по настоящата процедура.

Допустимо ли е община, одобрена по мярка 2 да кандидатства
отново по мярка 2 с идея за закупуване на оборудване за
производство на биомасата - дървесен чипс. Оборудването
включва активи като дробилка, самосвал - за пренос и
обработка на суровината /биомасата/, която ще захранва
котела, изграден по програмата?

В раздел 4 „Критерии за допустимост“ от Насоките за кандидатстване, т.
4.1.4.4. „Допустими видове дейности“ са изброени допустимите по
настоящата процедура основни дейности. По Мярка 2 тези дейности са
свързани с изграждане/доставка и монтаж на инсталация за използване
на биомаса, слънчева, аеротермална, хидротермална или геотермална
енергия за производство на топлинна енергия и/или енергия за
охлаждане.

2.

Освен това дейностите по настоящото проектно предложение следва да

водят до повишаване на индикаторите, заложени по проекта,
финансиран по процедура BG04-02-03. Видно от Насоките за
кандидатстване допустими по настоящата процедура са дейности,
свързани с основните дейност по проекта, като доставка на други
технически компоненти и материали.
Закупуването на оборудване за производството на дървесен чипс от
биомаса, включващ дробилка, самосвал и др. съоръжения, свързани с
производството на дървесен чипс е недопустима дейност по настоящата
процедура.
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