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“ на 29.08.2016 г.

№

Въпроси

Отговори

1.

Tрябва ли партньорите от Кралство Норвегия да
отговарят и съответно доказват изискванията посочени
на стр. 39, т. 3 от Насоките - „3. Ако Партньорът не е
държавен или общински орган и разходва средства по
проекта, за него следва да се представят доказателства
за финансовия капацитет/ ресурс – например обобщена
оборотна
ведомост
от
последната
приключена
финансова
година
или
документ,
съдържащ
потвърждение от финансова институция/ банка за
наличието на кредитна линия или собствени средства.
Изискванията за финансов капацитет/ ресурс не се
прилагат за Партньори, които са организации на
бюджетна издръжка.“?

Съгласно т. 4.1.3. „Специфични изисквания за допустимост
на Партньора(-ите)“ от Насоките за кандидатстване, за да
бъде допустим, Партньорът следва да отговаря и на
следните изисквания:
c) Ако Партньорът не е държавен или общински орган и
разходва средства по проекта, той следва да има
финансовия капацитет/ресурс равен или по-голям от
частта на Бюджета, съотвестваща на неговото участие в
дейностите на проекта – видно от обобщена оборотна
ведомост от последната година или потвърждение от
финансова институция/банка за наличието на кредитна
линия или собствени средства. Изискванията за финансов
капацитет не се прилагат за Партньори, които са
организации на бюджетна издръжка. Изискването се
отнася до всички Партньори по проекта.
В раздел 7.3 „Необходими документи“ от Насоките за
кандидатстване, в т. 7.3.1 „Подаване на съпътстващи
документи към проектното предложение към момента на
кандидатстване” са изброени документите за установяване

допустимостта на Партньора (отнасят
Партньори, когато са повече от един).

се

за

всички

Партньорите
трябва
да
докажат
изискванията
за
допустимост, изброени и в т. 3 от съпътстващите
документи. Съпътстващите документи, които потвърждават
допустимостта
на
Партньорите,
следва
да
бъдат
представени на английски език за чуждестранните
Партньори.

Трябва ли норвежкия партньор да представи попълнени
приложените документи ANNEX D.1/ANNEX D.2, Annex E
и Annex G, или те са задължителни единствено за
българските партньори и кандидати?

В раздел 6 „Процедура за кандидатстване”, в т. 6.1
„Изисквания към проектното предложение и приложенията”
в каре „Важно” са изброени необходимите приложения,
които следва да бъдат попълнени и подадени към момента
на кандидатстване.
Декларация от Кандидата и Партньора(-ите) – Приложение
D.1 за организации, които не са на бюджетна издръжка и
Приложение D.2 за организации на бюджетна издръжка,
Приложение E - Декларация за държавни и минимални
помощи от Партньор(-ите), ако изразходва(-т) средства,
(неприложимо за Партньори от страните-донори) и
Декларация
относно
статута
по
Закона
за
ДДС
(Приложение G), включително съпътстващите документи,
съгласно т. 7.3.1 трябва да бъдат попълнени и представени
към момента на кандидатстване.
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