Министерство на
икономиката и енергетиката

Поставени въпроси на проведен в гр. Варна 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

№

Въпроси

Отговори

1

Може ли една сграда да кандидатства с два отделни проекта по
двете схеми?

Един бенефициент може да кандидатства с две проектни предложения,
съответно едното по Мярка 1, а другото по Мярка 2.

2

За компонент две можем ли да кандидатстваме, ако до сега не сме
направили мерки с възобновяем източник на енергия?

По настоящата процедура ще се финансират проекти, в които меките са
препоръчани с доклад за енергийно обследване. Задължително е базовите
мерки за енергийна ефективност (топлоизолация, смяна на дограма,
изолация на покрив) да са изпълнени преди или да е предвидено да бъдат

№

Въпроси

Отговори

изпълнени по време на изпълнение на проекта.

3

4

По програма „Конкурентоспособност“ бяха изрично изключени
комбинираните системи, които са соларни и фотоволтаични
колектори. Виждам, че тук не са споменати, значи отопление на
сгради с комбинирана система допустима ли е?

По настоящата грантова схема се финансират проекти за отопление и/или
охлаждане в общински и държавни сгради. По настоящата покана за подбор
на проектни предложения не са допустими инсталации за производство на
електрическа енергия.

Технически университет – Варна допустим партньор ли е?

Допустимостта на партньорите е определена в т. 4.1.3. от Насоките за
кандидатстване.
Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство, но само на
партньорствата с партньори от страните донори ще бъдат присъждани
допълнителни точки при оценката на проектното предложение. Партньорство
с партньор от страна донор /Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн и
Исландия/ ще получи допълнителни точки. (т. 4.1.3 от Насоките за
кандидатстване).

5

Сгради със социално предназначение се ползват с приоритет. ТУ –
Варна сред тези сгради ли попада?

В т. 4.1.4. от Насоките за кандидатстване е посочено кои са сградите със
социална насоченост: „........болници, центрове за предоставяне на социални
услуги
за
деца
и
възрастни
хора,
училища,
предоставяне
на
административни и социални услуги на гражданите”.

6

ТУ – Варна подготвя искане за подкрепа по Фонда, подаваме
искането, Вие го одобрявате и ние след това правим разходите и
искаме да ни ги възстановите. Такъв ли е реда?

Да. Редът е такъв. Първо подавате искане за подкрепа, в което описвате
какво точно възнамерявате да направите. В срок до 10 дни Програмният
оператор извършва оценка на подаденото искане и уведомява кандидата за
това дали той е одобрен или отхвърлен. Ако сте одобрени Вие започвате да
реализирате тази мярка (пътуване, търсене на партньор и др.), след което
подавате искане до Програмния оператор за възстановяване на направените
разходи, като за всеки един разход трябва да имате разходооправдателен
документ.
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7

Дом за възрастни с умствена изостаналост може ли да е обект с
предимство?

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. В т. 4.1.4. от Насоките за кандидатстване е посочено
кои са сградите със социална насоченост:
„........болници, центрове за
предоставяне на социални услуги за деца и възрастни хора, училища,
предоставяне на административни и социални услуги на гражданите”.

8

Споменато е, че се изисква технически проект съгласно ЗУТ.
Техническия проект трябва ли да има издадено разрешение за
строеж или си отговаря на ЗУТ и после се правят съгласувките?

При етап кандидатстване съгласно т. 4.5.1. от Насоките за кандидатстване
следва да се представи технически проект и не се изисква представяне на
разрешение за строеж.

9

Подмяна на котел на сграда и отоплителна инсталация, съчетано
със слънчеви колектори за топла вода допустимо ли е? Котела е на
нафта.

В случай, че замените котела на нафта с по-ефективен котел на
конвенционално гориво (нафта, природен газ), проектът може да бъде
финансиран по Мярка 1. Съгласно насоките за кандидатстване в този случай
не е допустимо изграждането на слънчев колектор.
В случай, че замените котела на нафта с котел на биомаса, проектът може да
бъде финансиран по Мярка 2 и съгласно насоките за кандидатстване в този
случай е допустимо изграждането на слънчев колектор.
Съгласно т. 3 от Насоките за кандидатстване не е допустимо комбинирането
на елементи от двата компонента. 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.

10

Като се подменят котлите задължително ли е да бъдат с такива с
възобновяеми източници, като пелети например?

Не е задължително. Решение на бенефициента е какво гориво ще избере.
В случай, че замените котел на конвенционално гориво с по-ефективен
такъв, проектът може да бъде финансиран по Мярка 1.
В случай, че замените котел на конвенционално гориво с котел на биомаса,
проектът може да бъде финансиран по Мярка 2.

11

Планираме интервенция на подмяна на горивна база от нафта на

Съгласно Насоките за кандидатстване са допустими

дейности, за които е
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пелети, като един котел е за четири сгради. Финансира ли се
довеждащата инфраструктура от сграда до сграда (тръби за
отопление)?

доказано, че са задължителни и неделими при въвеждането в експлоатация
на оборудването/системата.

12

Във връзка с допустимите разходи за обекта. Тъй като част от
разходите, които са допустими трябва да се направят преди датата
на подаване и преди датата на евентуалното одобрение, ако са
сключени договори за консултантски услуги, тези разходи ще се
признаят ли като допустим разход?

По настоящата покана за подбор на проекти няма да бъдат изплащани
средства за дейности, които са извършени преди одобрение на проектното
предложение и сключване на договор с Програмния оператор.

13

Ако бъдат направени разходи преди датата на евентуалното
одобрение ще се признаят ли като допустими разходи?

Разходите се признават след датата на одобрението. За да получите каквото
и да било финансиране, то трябва първо да бъде одобрено.

14

Възможно ли е кандидатстване на фаза идеен проект?

При етап кандидатстване съгласно т. 4.5.1. от Насоките за кандидатстване
следва да се представи към проектното предложение технически проект.

15

Задължително ли е използването като партньори на норвежките
фирми, посочени на сайта на министерството?

Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство, но само на
партньорствата с партньори от страните донори ще бъдат присъждани
допълнителни точки при оценката на проектното предложение. Партньорство
с партньор от страна донор /Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн и
Исландия/ ще получи допълнителни точки. (т. 4.1.3 от Насоките за
кандидатстване)

16

По отношение на търговско предприятие, което управлява болница
– държавна собственост, но собствеността на сградата е
апортирана финансово във самото дружество. По отношение на
Закона за държавната собственост това не винаги се третира като
държавна собственост. В този случай дали търговското дружество
е допустимо, като бенефициент?

Съгласно Насоките за кандидатстване за да бъде допустим кандидатът
следва да е държавна или общинска институция и да бъде собственик на
сградата.

17

Достатъчно ли би било да бъде заложено в енергийните одити
подмяна на горивото с такова от възобновяем източник без да е
заложено свързването им с някаква инфраструктура по между им?

По настоящата процедура ще се финансират проекти, в които мерките са
препоръчани с доклад за енергийно обследване. Енергийното обследване се
извършва в съответствие с Наредба No 16 - 1594 от 13.11.2013 г. за
обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на
енергийните спестявания на сгради.
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18

Мениджър на проекта, координатор и финансист – тези лица могат
да бъдат служители на общината, могат да бъдат външни лица и
как
се
установяват
взаимоотношенията
между
страната
бенефициент и тези лица – чрез граждански договор или трудов
договор? Допустимите разходи се признават на базата на какви
документи за тези лица? Допустим ли е граждански договор?

Организирането на екип за управление на проекта е отговорност на
бенефициента, като по негова преценка могат да бъдат използвани всички
законово допустими начини, поради което приложими са както гражданските
така и трудовите договори, при отчитане на законовите изисквания и
ограничения,
които
произтичат
във
връзка
с
конкретния
вид
правоотношение.

19

Да разбираме ли, че тези допустими дейности се финансират след
получено одобрение?

В Насоките за кандидатстване (т. 4.2.2.), част
„Поток на плащане“ е
посочено следното:
„В съответствие с член 7.14 от Регламента, направените разходи по проекти
са допустими най-рано от датата, на която програмният оператор реши да
отпусне безвъзмездните средства по проекта. Началната и крайната дата за
допустимост се посочват в договора за проекта.“.2. Допустимите дейности са
посочени в т. 4.1.4 от Насоките за кандидатстване.

21

Схемата, която е за подготовка на проектното предложение до
4000 евро не включва ли точно техническия проект?

Допустимите дейности, които се
финансират по Фонда за двустранни
отношения не включват разработване на технически проект.
По Фонда се финансират консултантски услуги от организация на странадонор за разработване на проектно предложение за участие по поканите за
подаване на проектни предложения по Програма BG04, пътувания на
кандидата и/или партньор, организация на срещи в България (преводачески
услуги, наем на зала и оборудване, кафе паузи) и участие в конференции,
семинари, курсове, срещи.

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

Одобрил:

Николай Налбантов
Ръководител на Екипа за
управление на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“
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