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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА  

BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“ 

№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от ПО 

Дата на разясненията от ПО: 21 май 2021 г. 

1.  17.05.2021 г. Има ли ограничения свързани с предназначението на сградите, 

които могат да бъдат обект на интервенция (например 

допустимо ли е прилагане на мерки върху общински сгради, 

извършващи административна, образователна, здравна, 

културна дейност)? 

 

Съгласно т. 10 от Насоките за кандидатстване проектните предложения 

трябва да включват само интервенции в сгради на държавната и 

общинската администрация, разположени на територията на 

Република България, които не се ползват за изпълнение на 

икономическа дейност. Едно от основните изисквания във връзка с 

всяка от сградите е тя да се ползва съобразно основното й 

неикономическо предназначение (за изпълнение на обичайните 

функции на съответната публична администрация или община).  

Това може да е сграда, в която се извършва административна, 

образователна, културна или друга дейност, която отговаря на 

посоченото изискване. По отношение на здравната дейност следва да 

бъде преценено доколко такава дейност е неикономическа и е в 

изпълнение на обичайните функции на съответната публична 

администрация или община. 



 

 

№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от ПО 

2.  18.05.2021 г. 

 

 

Допустимо ли е по процедурата кандидат община, да 

кандидатства за интервенция по реализиране на подходящи 

мерки за енергийна ефективност върху сграда, която е с 

предназначение за училищна сграда и съответно се използва 

като училище, която е 100% общинска собственост? 

 

Допустимо ли е по процедурата кандидат община, да 

кандидатства за интервенция по реализиране на подходящи 

мерки за енергийна ефективност върху сграда, която е с 

предназначение за социална дейности, която е 100% общинска 

собственост? 

Съгласно т. 10 от Насоките за кандидатстване проектните предложения 

трябва да включват само интервенции в сгради на държавната и 

общинската администрация, разположени на територията на 

Република България, които не се ползват за изпълнение на 

икономическа дейност.  

Основни изисквания във връзка с всяка от сградите са: 

- кандидатът (когато е юридическо лице – администрация към орган на 

изпълнителната власт в Република България по чл. 38, ал. 1 или ал. 2, т. 

1 от ЗАдм.) да е собственик на сградата или тя да му е предоставена за 

управление или кандидатът (когато е община на територията на 

Република България по смисъла на чл. 14 от ЗМСМА), да е собственик 

на сградата, и  

- сградата да се ползва съобразно основното й неикономическо 

предназначение (за изпълнение на обичайните функции на 

съответната публична администрация или община).  

Това може да е сграда, в която се извършва образователна, социална 

или друга дейност, която отговаря на посочените изисквания. 

3.  18.05.2021 г. Допустимо ли е по процедурата кандидат община, да 

кандидатства за интервенция по реализиране на подходящи 

мерки за енергийна ефективност върху сграда, която е с 

предназначение за здравно заведение и се използва като такова, 

която е 100% общинска собственост? 

Отговорът по предходните два въпроса е относим, но за сграда, която 

е с предназначение за здравно заведение и се използва като такова, 

следва да бъде преценено доколко такава дейност е неикономическа 

и е в изпълнение на обичайните функции на съответната публична 

администрация или община. 

4. ,  18.05.2021 г. Допустимо ли е по процедурата кандидат община, да 

кандидатства за интервенция по реализиране на допълнителни 

мерки за енергийна ефективност върху сграда общинска 

собственост, за която вече има изпълнени частични 

енергоспестяващи мерки, така че, да се повиши 

енергоефективността на сградата и тя да изпълнява условията на 

националното определение за „сграда с близко до нулево 

потребление на енергия“?  

 

Съгласно т. 10 от насоките за кандидатстване енергоспестяващите  

мерки, включени в проектното предложение трябва да са препоръчани 

с Доклад от обследване за енергийна ефективност. Докладът от 

обследването за енергийна ефективност се изготвя в съответствие с 

Наредба Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на 

сгради и съдържа информация за извършвани ремонти, извършени  

предходни  обследвания  и  за  изпълнени енергоспестяващи мерки, 

както и списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност.  

По настоящата процедура не съществуват изисквания Кандидатът да е 

изпълнил част или не мерки за енергийна ефективност в сградата, 

която ще бъде предмет на интервенция. 
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получаване 

Въпрос Разяснения от ПО 

5.  18.05.2021 г. Въпроса касае сграда, която представлява средищно здравно 

заведение (МБАЛ) и обслужва населението/територията на 

няколко общини. Сградата е 100% общинска собственост, която 

собственост е разпределена между няколко общини. Допустимо 

ли е да се кандидатства с проект за интервенция по тази сграда в 

рамките на настоящата процедура и съответно какъв документ 

следва да се представи от кандидата, с който да се удостовери, 

че останалите  общини притежаващи собственост от сградата, 

изразяват съгласието си за извършване на интервенция върху 

сградата? 

Съгласно т. 10 от насоките за кандидатстване проектните предложения 
трябва да включват само интервенции в сгради държавна или 
общинска собственост, разположени на територията на Република 
България. Кандидатът, когато е община на територията на Република 
България по смисъла на чл. 14 от ЗМСМА, следва да докаже, че е 
собственик на сградата (съответно всяка от сградите, включени в 
проекта), както и да представи доказателства за това.  
В насоките за кандидатстване не е предвидена възможност за 
интервенция върху съсобствени сгради. 
По важното по отношение на описаната хипотеза, е обстоятелството, че 
сградата се ползва от МБАЛ. При това положение, ако сградата е 
включена в капитала на дружеството – здравно заведение (по силата 
на Закона за лечебните заведения те са търговци – дружества или 
кооперации, а общинските болници - дружества), то тя няма да 
отговаря на изискването да е общинска собственост. Ако сградата е 
общинска собственост и в нея дружеството – здравно заведение 
осъществява икономическата си (търговска) дейност, сградата няма да 
отговаря на изискването да се ползва съобразно основното си 
неикономическо предназначение (за изпълнение на обичайните 
функции на съответната публична администрация и община) – т. 10 от 
Насоките за кандидатстване. 
 

Дата на разясненията от ПО: 28 май 2021 г. 

6.  18.05.2021 г. Във връзка са намерение за кандидатстване по Настоящата 

процедура пред нас стои следният казус: 

Община притежава сграда - бившо общежитие / ЧОС /  

Поради отпадане на необходимостта от функциониране на 

общежитието, общината иска да го преобразува в социален дом 

за възрастни хора. 

Сградата  конструктивно е добре, но е необходимо да се санира 

и да се предприемат всички необходими ЕЕМ . 

Допустимо ли е общината да кандидатства с проект за енергийна 

модернизация на тази сграда/като обзавеждането и 

оборудването са напълно за сметка на общинския бюджет / при 

положение, че в момента тя не се използва за нищо / празна /  и 

Съгласно т. 10 от Насоките за кандидатстване проектните предложения 

трябва да включват само интервенции в сгради на държавната и 

общинската администрация, разположени на територията на 

Република България, които не се ползват за изпълнение на 

икономическа дейност.  

Основни изисквания във връзка с всяка от сградите са: 

- кандидатът (когато е юридическо лице – администрация към орган на 

изпълнителната власт в Република България по чл. 38, ал. 1 или ал. 2, т. 

1 от ЗАдм.) да е собственик на сградата или тя да му е предоставена за 

управление или кандидатът (когато е община на територията на 

Република България по смисъла на чл. 14 от ЗМСМА), да е собственик 

на сградата, и  



 

 

№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от ПО 

бройката хора, които биха се възползвали от изпълнение на 

проекта, е прогнозна? 

- сградата да се ползва съобразно основното й неикономическо 

предназначение (за изпълнение на обичайните функции на 

съответната публична администрация или община).  

Това може да е сграда, в която се извършва (към момента на 

кандидатстване) социална или друга дейност, която отговаря на 

посочените изисквания. 

7.  28.05.2021 г. Защо по тази Процедура по Норвежките дарения с оператор 

Министерство на енергетиката, липсва по разрешените бюджети 

перо за Консултантски разходи...?! Например има малки общини, 

в които организацията на разработката на конкурентно Проектно 

предложение/ПП и въвеждането му в ИСУН е проблем пред Евро 

звената им и там има нужда и от консултантска подкрепа...  

Защо липсва разрешение на разходите за 1. Доклад за 

обследване на ЕЕ сграда (и Сертификата за енергийна 

характеристика на сграда/СЕХС) и 2. Технически паспорт на 

строеж, които задължително предхождат разработката на Т/РП, а 

не се признават от Процедурата...?! 

Допустимите разходи по настоящата процедура са определени в 

съответствие с разпоредбите на Глава 8 от  Регламент за изпълнението 

на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014 – 2021 г. и по преценка на Програмния оператор.  

 

Целта на процедурата по задаване на въпроси и предоставяне на 

отговори е да се дават разяснения по прилагане на Насоките за 

кандидатстване, а не да се обсъжда целесъобразността на заложените 

в тях изисквания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на разясненията от ПО: 4 юни 2021 г. 
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получаване 

Въпрос Разяснения от ПО 

8.  31.05.2021 г. Допустима ли е Областна администрация, като кандидат по 

процедурата.Сградата е собственост на Областния управител със 

статут частна държавна собственост 

Съгласно т. 8 от Насоките за кандидатстване по тази процедура за 

подбор на проектни предложения допустими Кандидати са 

администрациите към органите на изпълнителната власт по чл. 38, ал. 

1 и ал. 2, т. 1 от Закона за администрацията (ЗАдм.) и общините по 

смисъла на чл. 14 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. Областната администрация е такава по чл. 38, ал. 2, т. 

1 от ЗАдм. 

 

9.  01.06.2021 г. Във връзка с подготовката за кандидатстване на община 

Костинброд по процедура BGENERGY-2.002 - „Енергийна 

ефективност в сгради“, моля да получим разяснения относно:  

- Сградата обект на бъдещото проектно предложение е в 

съсобственост със МВР, Съответно сградата е държавна и 

общинска собственост, допустим кандидат ли е подобна сграда? 

- В приземния етаж на сградата се помещава социалната услуга - 

"Домашен социален патронаж" - гр.Костинброд, който е във 

социалното портфолио на общината. За обслужване на 

потребителите на услугата, се събират символични такси, които 

не покриват разходите на социалното предприятие. Въпросът е 

следва ли да се третира услугата "Домашен социален патронаж" 

като икономическа дейност или не? 

 

Съгласно т. 10 от насоките за кандидатстване проектните предложения 

трябва да включват само интервенции в сгради държавна или 

общинска собственост, разположени на територията на Република 

България. Кандидатът, когато е община на територията на Република 

България по смисъла на чл. 14 от ЗМСМА, следва да докаже, че е 

собственик на сградата (съответно всяка от сградите, включени в 

проекта), както и да представи доказателства за това.  

В насоките за кандидатстване не е предвидена възможност за 

интервенция върху съсобствени сгради. 

Едно от основните изисквания във връзка с всяка от сградите е тя да се 

ползва съобразно основното й неикономическо предназначение (за 

изпълнение на обичайните функции на съответната публична 

администрация или община).  

Това може да е сграда, в която се извършва административна, 

образователна, културна или друга дейност, която отговаря на 

посоченото изискване. В конкретния случай по отношение на 

извършваната социална дейност следва да бъде преценено доколко 

тази дейност е неикономическа и е в изпълнение на обичайните 

функции на съответната община. Оценката за допустимост ще се 

извършава на етап оценка на проектните предложения въз основа на 

предоставени от кандидата документи. 

10.  02.06.2021 г. Въпросът ми е във връзка с новата програмата "Енергийна 

ефективност в сгради": предвижда ли се саниране на частни 

индивидуални къщи? Ако да - валидно ли е това за всички 

общини (въпросът ми е от община Балчик)? Какви са условията и 

Съгласно т. 10 от Насоките за кандидатстване проектните предложения 

трябва да включват само интервенции в сгради на държавната и 

общинската администрация, разположени на територията на 

Република България, които не се ползват за изпълнение на 

икономическа дейност. 
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какъв е редът за кандидатстване, ако къщата е собственост на 

частно лице, а не на фирма? 

 

 

 

 

Дата на разясненията от ПО: 11 юни 2021 г. 

11.  04.06.2021 г. Във връзка с изискването по насоки за кандидатстване, сградите 

обект на интервенции да се използват за изпълнение на 

обичайните функции на съответната публична администрация 

или община, молим за разяснение включва ли се в това понятие 

и социалната функция на общината, част от която безспорно е и 

развитието на спорта. Ако да, то  допустимо ли е по процедурата 

общината да кандидатства за интервенция по реализиране на 

подходящи мерки за енергийна ефективност върху сграда,  която 

е с предназначение за спортни дейности и се използва като 

такова?   

За по-голяма конкретика ви предоставяме следната информация: 

Сградата представлява спортна зала, публична общинска 

собственост, предоставена за управление и стопанисване на ОП 

„Общински имоти“, което по смисъла на Закона за общинската 

собственост е специализирано звено на общината за изпълнение 

на местни дейности и услуги, финансирани от общинския 

бюджет. То изпълнява и функцията на общината за развитие на 

спорта като предоставя посочения обект (спортните зали) 

безвъзмездно за тренировъчна и състезателна дейност на 

спортните организации и спортните клубове, спортните училища, 

за извънучилищен и студентски спорт, за спорт във въоръжените 

сили и в Министерството на вътрешните работи, за спорт за 

всички и за спорт на хора с увреждания. 

Едно от основните изисквания във връзка с всяка от сградите е тя да се 

ползва съобразно основното й неикономическо предназначение (за 

изпълнение на обичайните функции на съответната публична 

администрация или община).  

Това може да е сграда, в която се извършва административна, 

образователна, културна или друга дейност, която отговаря на 

посоченото изискване. В конкретния случай по отношение на 

извършваната социална дейност следва да бъде преценено доколко 

тази дейност е неикономическа и е в изпълнение на обичайните 

функции на съответната община. Оценката за допустимост ще се 

извършава на етап оценка на проектните предложения въз основа на 

предоставени от кандидата документи. 

  

12.  04.06.2021 г. Моля да потвърдите дали топлинната енергия, получена от 

изгарянето на дървесни пелети ще се признава за енергия от 

възобновяеми източници. 

 

В т. 12.1 от Насоките за кандидатстване като допустима дейност е 

посочено изграждането на съоръжение/я за производство на енергия 

от възобновяеми източници (ВИ) в сградата или в близост до сградата 

за осигуряване на потреблението на енергия от ВИ в сградата. В § 1, т. 

8 от допълнителните разпоредби на Закона за енергията от 

възобновяеми източници (ЗЕВИ) е въведена дефиниция за "енергия от 

възобновяеми източници", съгласно която "енергия от възобновяеми 
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източници" е енергията от възобновяеми неизкопаеми източници: 

вятърна, слънчева енергия, енергия, съхранявана под формата на 

топлина в атмосферния въздух - аеротермална енергия, енергия, 

съхранявана под формата на топлина под повърхността на твърдата 

почва - геотермална енергия, енергия, съхранявана под формата на 

топлина в повърхностните води - хидротермална енергия, океанска 

енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, газ от възобновяеми 

източници, сметищен газ и газ от пречиствателни инсталации за 

отпадни води.  

Съгласно § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ЗЕВИ "Биомаса" e 

биологично разграждаща се част от продукти, отпадъци и остатъци от 

биологичен произход от селското стопанство (включително растителни 

и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях 

промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и 

биологично разграждаща се част от промишлени и битови отпадъци.  

В този смисъл посочените „дървесните пелети“, ако са произведени от 

биомаса, ще се считат за енергия от ВИ. 

13.  04.06.2021 г. Моля да потвърдите дали изчисляването на енергията от 

възобновяеми източници, получена чрез използването на 

термопомпи, ще се изчислява по реда на чл. 17 и чл. 17а от 

НАРЕДБА № РД-16-869 от 2 август 2011 г. за изчисляването на 

общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното 

крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и  

енергия от възобновяеми източници в транспорта. 

Ал. 7 от чл. 17 а гласи: "η – коефициент, определящ ефективността 

на електроенергийната система, изчислен в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския Парламент и на 

Съвета относно статистиката за енергийния сектор. Стойността на 

коефициента за ефективност на електроенергийната система, 

определена въз основа на статистически данни за 2010 г. е 0.455 

(или 45.5 %) и ще се използва до 2020 г.". Моля да потвърдите 

дали при изчисленията на енергията от възобновяеми източници 

във формулите от чл. 17 ще се използва коефициент η=0,455. 

Наредба № РД-16-869 от 2 август 2011 г. за изчисляването на общия дял 

на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 

потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от 

възобновяеми източници в транспорта (Наредба № РД-16-869) 

определя изискванията за изчисление на дела на топлинната енергия 

от термопомпи в брутното крайно потребление на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от възобновяеми източници.  

Следва да се има предвид, че за изчисленията по чл. 17 и 17а 

коефициентът η служи за изчисленията за определяне на минимални 

стойности на прогнозния среден сезонен коефициент на 

преобразуване на термопомпите, при който енергията се отчита за 

възобновяема. 

В Насоките за кандидатстване по тази процедура за подбор на 

проектни предложения няма изискване да се прилагат изискванията на 

Наредба № РД-16-869. В случай че с обследването за енергийна 

ефективност е препоръчана мярка за внедряване на термопомпа за 

производство на топлинна енергия, то критериите за избор на 
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термопомпа по ефективност, респективно коефициент на 

преобразуване, следва да са обвързани с постигането на най-добри 

показатели за енергийни спестявания за мярката. 

14.  09.06.2021 г. Допустим ли е разход свързан с изготвяне на обследване за 

енергийна ефективност на целевата сграда, който е направен в 

периода преди подаване на проектното предложение (респ. 

преди сключване на Договор за безвъзмездна финансова 

помощ)? 

Съгласно т. 12.2 от Насоките за кандидатстване като недопустими са 

определени „дейности, чието изпълнение е започнало преди подаване 

на проектното предложение;“. В тази връзка изготвянето на Доклада от 

обследване за енергийна ефективност се финансира от Кандидата 

преди подаване на проектното предложение.   

 09.06.2021 г. Допустим ли е разход свързан с изготвяне на технически проект 

за целевата сграда, който е направен в периода преди подаване 

на проектното предложение (респ. преди сключване на Договор 

за безвъзмездна финансова помощ)? 

 

Съгласно т. 12.2 от Насоките за кандидатстване като недопустими са 

определени „дейности, чието изпълнение е започнало преди подаване 

на проектното предложение;“. В тази връзка и разработването на 

инвестиционния проект (във фаза технически или работен проект) се 

финансират от Кандидата преди подаване на проектното 

предложение.  

 09.06.2021 г. Допустимо ли е управление на проекта да се възложи като 

цялостна услуга на външна фирма? 

Съгласно т. 8.1 от Насоките е посочено, че един от критериите за 
допустимост на кандидата е той да е пряко отговорен за управлението 
и изпълнението на дейностите по проекта, а не да действа като 
посредник, което следва да удостовери с декларация (т. 8.3 от 
Насоките). Управлението на проекта е допустима дейност съгласно 
т.12.1 от Насоките, като за извършването й са допустими разходите за 
персонал, работещ по проекта, състоящи се от действителни заплати, 
вноски за социално осигуряване и други разходи по закон, включени 
във възнаграждението, ако това съвпада с обичайната политика на 
Бенефициента по отношение на възнагражденията (т. 13.2.1 първи 
булет от Насоките). Разходи по договори с външни изпълнители също 
са допустими, но когато са свързани с дейностите по: изпълнението на 
енергоспестяващите мерки по конструкцията на сградата/ите и по 
техническите сградни инсталации, изграждането на съоръжението за 
производство на енергия от възобновяеми източници за собствено 
потребление, присъединяването на сградата към съоръжение за 
производство на енергия от ВИ, което e/ще бъде собственост на 
Кандидата, доставка и монтаж на средства и оборудване за сградна 
система за автоматизация и управление, в т.ч. софтуер и инженерни 
услуги, доставка на материали, оборудване, съоръжения, системи, 
врати, прозорци и др., както и допустимите строително-монтажни 
работи към тях., като в т. 13.2.1 от Насоките подборно са изброени 
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дейностите, за които могат да бъдат направени тези разходи. От 
гореизложеното следва, че не би бил допустим разход по договори с 
външен изпълнител за възлагане на дейността управление на проекта. 
Кандидатът / бенефициентът следва да е в правоотношение с всяко от 
физическите лица, които ще бъдат включени в екипа за управление на 
проекта, включително като ръководител, технически експерт и 
финансов експерт. 
 

Дата на разясненията от ПО: 17 юни 2021 г. 

15. 14.06.2021 г.  Допустимо ли е по процедура за „Енергийна ефективност в 

сгради“, подпомагане на сгради на културна инфраструктруктура 

- галерии, които са общинска собственост? 

Въпросът се поставя в контекста на изискването в т. 10, а именно: 

"Всяка от сградите следва да се ползва съобразно основното си 

неикономическо предназначение (за изпълнение на обичайните 

функции на съответната публична администрация и община)". 

Едно от основните изисквания във връзка с всяка от сградите е тя да се 
ползва съобразно основното й неикономическо предназначение (за 
изпълнение на обичайните функции на съответната публична 
администрация или община).  
Това може да е сграда, в която се извършва административна, 
образователна, културна или друга дейност, която отговаря на 
посоченото изискване. В конкретния случай по отношение на 
извършваната дейност следва да бъде преценено доколко тази 
дейност е неикономическа и е в изпълнение на обичайните функции на 
съответната община. Оценката за допустимост ще се извършава на етап 
оценка на проектните предложения въз основа на предоставени от 
кандидата документи. 

16. 15.06.2021 г. В случай на бенефициент общинска администрация, допустимо 

ли е да се възложи изпълнение на дейност „Одит“ на дирекция 

„Вътрешен одит“ в общината? 

Съгласно чл. 42, ал. 4 от Общите условия към договор за предоставяне  
на  безвъзмездна  финансова  помощ, бенефициентът прилага към 
окончателния отчет, доклад за одит, изготвен от външен одитор. В тази 
връзка съгласно  т.  12.1  и  т.  13.2.1 от  Насоките  за кандидатстване  
„одит“  е  допустима  дейност  и  разхода произтичащ  пряко  от  
допустимата  дейност  „одит“  е допустим пряк разход по проекта за 
кандидата. 

17. 15.06.2021 г. Има ли минимален брой на одитните доклади, който всеки 

партньор трябва да включи в проектното предложение, 

съответно представи при изпълнението или е допустимо да се 

приложи единствено един доклад към окончателно искане за 

плащане при изпълнението на проекта? 

Въпросът не е свързан с подаването на проектно предложение или 
разяснение по настоящата процедура по кандидатстване, и се отнася 
към етапа на изпълнение на одобрено за финансиране проектно 
предложение. В тази връзка отговорът на въпроса е базиран на 
публикуваната документация по процедура BGENERGY-2.002 - 
„Енергийна ефективност в сгради“. 
Съгласно чл. 37, ал. 4 от Общите условия към договор за предоставяне  
на  безвъзмездна  финансова  помощ за разходи, извършени от 
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Партньор от държава, различна от Република България, може да се 
приложи: 
1. Доклад от независим одитор, квалифициран да извършва 
предвидени в закона одити на счетоводни документи, удостоверяващ, 
че претендираните разходи са извършени в съответствие с Регламента, 
националното право и съответните национални счетоводни практики; 
2. Доклад, издаден от компетентен и независим обществен служител, 
признат от съответните национални органи, като имащ възможност за 
контрол върху бюджета и финансите на субекта, извършващ разходите 
и който не е бил включен в подготовката на финансовите отчети, 
удостоверяващ, че претендираните разходи са извършени в 
съответствие с Регламента, съответните правни и национални 
счетоводни практики. 
 

18. 15.06.2021 г. Необходимо ли е към момента на кандидатстване да има 

издадено Разрешение за строеж за обекта или не?  

Съгласно т. 10 от Насоките за кандидатстване за да бъде допустимо за 
финансиране проектното предложение трябва да включва всички 
документи, издадени в резултат на административни, съгласувателни 
и договорни процедури, съгласно приложимата нормативна уредба. 
Посочените документи трябва да са налични и прикачени към 
проектното предложение в системата ИСУН 2020. 

19. 15.06.2021 г. В списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване е записано: „14. Автобиографии на членовете на 

екипа за управление на проекта – ръководител на екипа, 

технически експерт и финансов експерт (Приложение P). “ 

 

Допустимо ли е дейност „Управление на проекта“ да бъде 

възложена и/или за други позиции като: координатор вместо 

технически експерт, инвеститорски контрол, юрист/експерт 

„Обществени поръчки“? Ако да, в този случай представят ли се 

автобиографии на всички посочени във формуляра лица или само 

на изрично посочените в насоките позиции членове на екип? 

Съгласно т. 13.2.1 са допустими разходи за персонал, работещ по 
проекта. Разходите за възнаграждения на персонала са допустими, 
доколкото са свързани с изпълнението на дейности, които 
Бенефициентът не би извършвал, ако съответният проект не се 
изпълнява. Не са поставени ограничения за броя на експертите, които  
ще  работят  по  проекта,  както  и  за  тяхната  позиция  в  екипа. 
Съгласно Насоките за кандидатстване, автобиографии се изискват  за  
членовете  на  екипа  за  управление  на проекта – ръководител на 
екипа, технически експерт  и  финансов експерт. Съгласно „Критерии и 
методология за оценка на проектните предложения“  
професионалният  опит  на ръководителя,  техническия  и  финансовия  
експерт  в екипа  на  проекта,  подлежат  на  оценка  в  рамките  на  
критерий  „Капацитет  на  Кандидата  за  изпълнение  и управление  на  
проекта“.   

20. 15.06.2021 г. Допустимо ли е да се използват актуалните бланки и формуляри 

на Europass CV, налични на https://europa.eu/europass/en ? 

Автобиографиите на членовете на екипа за управление на проекта – 
ръководител на екипа, технически експерт и финансов експерт се 
попълват в Приложение P към Насоките за кандидатстване. 
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21. 16.06.2021 г. Председател съм на Народно читалище "Христо Смирненски  

1889" гр. Златица. Читалището допустим кандидат ли е  по 

процедура BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“ ,  

като се има предвид, че сградата е общинска собственост , а 

читалището я ползва съгласно  договор за отстъпено право на 

ползване. 

По тази процедура за подбор на проектни предложения допустими 
Кандидати са администрациите към органите на изпълнителната власт 
по чл. 38, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за администрацията (ЗАдм.) и 
общините по смисъла на чл. 14 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация (ЗМСМА).  
Проектното предложение трябва да включва само интервенции в 
сгради държавна или общинска собственост, разположени на 
територията на Република България. 
В тази връзка в конкретния случай, допустим Кандидат е общината като 
собственик на сградата, а не лицето, което е неин ползвател. 

Дата на разясненията от ПО: 28 юни 2021 г. 

22. 21.06.2021 г. Във връзка с подготовката за кандидатстване по процедура 

BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“, моля да 

определите детайлно, кои са т. н. "Непреки разходи" разрешени 

по Бюджета на Проектното предложение? 

В т. 13.2 като непреки разходи са определение: 
„ … всички допустими разходи, които не могат да бъдат 
идентифицирани от Бенефициента и/или Партньора/ите по проекта 
като пряко свързани с проекта, но които могат да бъдат 
идентифицирани и доказани от неговата счетоводна система като 
разходи, направени в пряка връзка с допустимите преки разходи към 
проекта. Те не могат да включват допустими преки разходи. Непреките 
разходи по проекта представляват справедливо разпределение на 
режийните разходи на Бенефициента или на Партньора/ите по 
проекта.“. 
Непреките разходи не могат да бъдат посочени изчерпателно, но 
примерно могат да бъдат разходи, свързани с инфраструктурата и 
общото функциониране на организацията като разходи за: вода, газ, 
електрическа енергия, поддръжка, застраховане, офис консумативи и 
дребно оборудване, разходи за комуникации, пощенски разходи и др. 

23. 22.06.2021 г. В съществуваща административна сграда се предвижда като 

мярка да се монтира и въведе в експлоатация фотоволтаична 

централа за производство на ел. енергия от ВИ за собствени 

нужди на сградата. Поради спецификата в работния режим 

(сградата работи от понеделник до петък, от 9 до 17 часа), 

произведеното количество ел. енергия през почивните дни, няма 

как да се консумира и се предвижда монтажа на „обратен 

електромер“ и подаването на тази енергия в мрежата на 

електроразпределителното дружество без реализация на 

приходи, а с цел последваща консумация в работни дни. 

В т. 12.1 от насоките за кандидатстване като допустима е определена  
дейността:  
„Изграждане на съоръжение/я за производство на енергия от 
възобновяеми източници в сградата или в близост до сградата за 
осигуряване на потреблението на енергия от ВИ в сградата.“. 
Посочената дейност е допустима предвид, че настоящата процедура е 
специфично насочена към реализиране на подходящи мерки за 
енергийна ефективност, чрез които сградата да изпълнява условията на 
националното определение за „сграда с близко до нулево потребление 
на енергия“ съгласно разпоредбата на § 1, т. 28 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за енергийната ефективност. 
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Допустима ли е мярката по инсталиране на ВИ в този случай и ще 

се признае ли от Програмния оператор като такава без да 

нарушава изискванията на точка 12.1 от поканата? 

 

В т. 14 от насоките за кандидатстване изрично е посочено следното:  
„Произведената енергия от ВИ от това съоръжение за производство на 
енергия от ВИ в сградата или в близост до сградата не може да бъде 
предмет на търговска сделка за покупко-продажба.“ 
 
В тази връзка, следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на 
чл. 31, ал. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници 
количеството електрическа енергия,  което не е използвано за 
собствено потребление, се изкупува от съответния краен снабдител по 
цена, определена от КЕВР при условията и по реда на съответната 
наредба по чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката. Съгласно 
разпоредбите на ЗЕ изкупуването на такова количество енергия, в т.ч. 
и под формата на нетиране на количества потребена и предоставена в 
мрежата енергия, може да бъде договорено и с търговец на 
електрическа енергия по свободно договорени цени, като и в този 
случай това е предмет на сделка за покупко-продажба на енергия. 
Съгласно законовите разпоредби, произведената в такива случаи 
енергия от ВИ не може да бъде предмет на взаимоотношения за 
нетърговски обмен с оператора на разпределителната мрежа.  

24. 22.06.2021 г. Допустима ли е като мярка за ВИ, изграждането на инсталация за  

отопление с водород и ще се признае ли енергията като енергия 

от възобновяем източник? 

 

В съответствие с § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона за 
енергията от възобновяеми източници е въведена дефиниция за 
"енергия от възобновяеми източници", съгласно която "енергия от 
възобновяеми източници" е енергията от възобновяеми неизкопаеми 
източници: вятърна, слънчева енергия, енергия, съхранявана под 
формата на топлина в атмосферния въздух - аеротермална енергия, 
енергия, съхранявана под формата на топлина под повърхността на 
твърдата почва - геотермална енергия, енергия, съхранявана под 
формата на топлина в повърхностните води - хидротермална енергия, 
океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, газ от 
възобновяеми източници, сметищен газ и газ от пречиствателни 
инсталации за отпадни води.  
С чл. 2, ал. 1 на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници под  
„енергия от възобновяеми източници“ или „възобновяема енергия“ се 
разбира енергия от възобновяеми неизкопаеми източници, а именно 
вятърна, слънчева (слънчева термична и слънчева фотоволтаична) и 
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геотермална енергия, енергия от околната среда, енергия от приливите 
и отливите, от вълните и друга океанска енергия, водноелектрическа 
енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за 
отпадъчни води и биогазове; 
Видно от посочените определения водородът не се счита за енергия от 
ВИ. 
В т. 24д от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката е 
въведено определението "Зелен водород", съгласно което това е 
водород, получен чрез електролиза или други технологии, използващи 
възобновяеми енергийни източници. Електрическата енергия, 
използвана за производството на зелен водород, е с гаранция за 
произход на енергия от възобновяеми източници. 
 
В този смисъл в случай, че се използва водород за отопление, то 
потребената енергия от него, може да се счита за ВИ, ако за 
производство му се използва електрическа енергия от ВИ, която е 
произведена от съоръжение, в сградата или в близост до сградата, 
предмет на интервенцията. 

25. 22.06.2021 г. Допустимо ли е кандидатстването по програмата на сграда със 

смесена собственост - 50% публична държавна и 50% публична 

общинска? 

Съгласно т. 10 от насоките за кандидатстване проектните предложения 
трябва да включват само интервенции в сгради държавна или 
общинска собственост, разположени на територията на Република 
България. Кандидатът, когато е община на територията на Република 
България по смисъла на чл. 14 от ЗМСМА, следва да докаже, че е 
собственик на сградата (съответно всяка от сградите, включени в 
проекта), както и да представи доказателства за това.  
В насоките за кандидатстване не е предвидена възможност за 
интервенция върху съсобствени сгради. 

26. 22.06.2021 г. В точка 6 на ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА – ЕТАП 2 част от 

Приложение А „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения“ определя начина на изчисление на Ефективност 

на инвестицията за енергийна ефективност като съотношение на 

необходимата инвестиция в лева към количеството спестени 

емисии парникови газове (I= S/C, [лв./tСО2]). 

За определянето на прогнозното количеството на спестени 

емисии на парникови газове е посочена формулата, която 

изчислява спестените емисии на база емисионен фактор от 

В т. 4 от насоките за кандидатстване е посочено, че прогнозното 
количество на емисиите на парникови газове за всеки проект се 
определя въз основа на прогнозното количество спестената енергия, 
определено в Доклада от обследване за енергийна ефективност, 
умножено по емисионен фактор от 1.18 tCO2/MWh. Същото е посочено 
и в т. 6 от техническата и финансовата оценка – етап 2 в Приложение А 
„Критерии и методология за оценка на проектните предложения“. 



 

 

№ Дата на 

получаване 

Въпрос Разяснения от ПО 

1,18tCO2/MWh, независимо от ползвания енергиен ресурс. (С=( 

(Eb-Eesm)/1000)*1.18, [tCO2]). 

Такова определяне на спестените емисии НЕ съответства на 

методологията описана в НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22 януари 

2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сградите. Съгласно приложение 3 към чл.15 от 

Наредба № Е-РД-04-2 въглеродните емисии са различни при 

различните енергийни ресурси, като за всеки енергиен ресурс са 

посочени съответните коефициенти. 

Молим за Вашето писмено становище по какъв начин да се 

пресмятат спестените въглеродни емисии за целите на 

настоящата процедура! 

27. 22.06.2021 г. За категорично удовлетворяване на изискванията от - Стр. 23 от 

Насоките за кандидатстване: „Всеки проект, представен в 

рамките на тази покана за набиране на проектни предложения, 

трябва ясно да описва демаркацията и/или допълняемостта с 

дейностите, включени в подобни проекти, които се предвижда да 

бъдат подкрепени от други финансови инструменти, 

предоставящи БФП“  

и 

- разграничаване от хипотезата за наличие на двойно 

финансиране, на вече финансирани и реализирани дейности чрез 

други финансови инструменти, предоставящи БФП, 

Молим за Вашето становище за конкретното: 

1. Общинска сграда е получила финансиране по ОПРР 2007-2013 

за осигуряване на достъпна среда за лица с увреждания и 

частична подмяна на дограма. Окончателното плащане по 

въпросния проект е направено на 30.06.2010 г. Допустима ли е за 

финансиране в този случай дейността по цялостна подмяна на 

дограмата на въпросната сграда? 

 

2. През 2015г. в общинска сграда, предоставяща социални услуги 

за възрастни хора с увреждания, частично е подменена дограма 

в 2 (два) от 4те корпуса от сградния фонд. Общото количество 

Съгласно т. 10 от насоките за кандидатстване енергоспестяващите  
мерки, включени в проектното предложение трябва да са препоръчани 
с Доклад от обследване за енергийна ефективност. Докладът от 
обследването за енергийна ефективност се изготвя в съответствие с 
Наредба Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна 
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на 
сгради.  
Докладът от обследване за енергийна ефективност следва да посочи  
мерките за енергийна ефективност, които следва да бъдат предприети 
от собственика на сградата, с оглед постигане на изискванията за 

Сграда с близко до нулево потребление на енергия. Същевременно в  
Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за 
осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, 
начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, 
изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за 
потвърждаването (Наредба № Е-РД-04-3) е посочен списък с 
допустимите мерки за реализиране на енергийни спестявания и 
сроковете им на действие. 
В случай че са извършвани дейности за подмяна на определен елемент 
от конструкцията на сградата, които съгласно Наредба № Е-РД-04-3 от 
4.05.2016 г. са мярка за енергийна ефективност и срокът на действие не 
е изтекъл, то последваща подмяна следва да е обоснована в 
обследването за енергийна ефективност за постигане на необходимия 
клас на енергопотребление. 
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подменена дограма е в обем до 10 % от цялата дограма на дом 

за стари хора с ОЛБ. Общинската сграда се ползва съобразно 

основното си неикономическо предназначение. Допустима ли е 

за финансиране, в този случай, дейността по цялостна подмяна 

на дограмата на въпросната сграда и ако не, как следва да бъде 

разграничен обема на допустимата за финансиране подмяна? 

 
Второто необходимо условие е, когато първоначалните дейности са 
финансирани чрез други финансови инструменти, предоставящи БФП, 
срокът на устойчивост на проекта да е изтекъл. 
 
 

Дата на разясненията от ПО: 05 юли 2021 г. 

28. 28.06.2021 г. Допустимо ли е по процедура BGENERGY-2.002 „Енергийна 

ефективност в сгради“, подпомагане на сгради здравни 

заведения, които общинска собственост, предоставена за 

ползване на общинска болница, която е търговско дружество и 

която е лечебно заведение по смисъла на закона за лечебните 

заведения?  

Съгласно т. 10 от насоките за кандидатстване проектните предложения 
трябва да включват само интервенции в сгради държавна или 
общинска собственост, разположени на територията на Република 
България. Кандидатът, когато е община на територията на Република 
България по смисъла на чл. 14 от ЗМСМА, следва да докаже, че е 
собственик на сградата (съответно всяка от сградите, включени в 
проекта), както и да представи доказателства за това.  
По важното по отношение на описаната хипотеза, е обстоятелството, че 
сградата се ползва от общинска болница. При това положение, ако 
сградата е включена в капитала на дружеството – здравно заведение 
(по силата на Закона за лечебните заведения те са търговци – 
дружества или кооперации, а общинските болници - дружества), то тя 
няма да отговаря на изискването да е общинска собственост. Ако 
сградата е общинска собственост и в нея дружеството – здравно 
заведение осъществява икономическата си (търговска) дейност, 
сградата няма да отговаря на изискването да се ползва съобразно 
основното си неикономическо предназначение (за изпълнение на 
обичайните функции на съответната публична администрация и 
община) – т. 10 от Насоките за кандидатстване. 

29. 28.06.2021 г. Допустимо ли е да се кандидатства за обособена част от сграда, а 

не за цялата сграда? 

В § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергийната 
ефективност се съдържа определение за обособена част от сграда, 
съгласно което това е обособена част, етаж или апартамент в сграда, 
проектирани или изменени с цел да се използват самостоятелно. 
В насоките за кандидатстване всички предвидени за извършване 
дейности са на ниво сграда. В тази връзка в т. 4, каре „ВАЖНО“ от 
Насоките за кандидатстване изрично е посочено, че: 
„Настоящата покана за набиране на проектни предложения е 
специфично насочена към реализиране на подходящи мерки за 
енергийна ефективност, чрез които сградата ще изпълнява условията 
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на националното определение за „сграда с близко до нулево 
потребление на енергия“. 
В тази връзка реализирането на мерки в обособена част от сградата не 
отговаря на изискването.  

30. 28.06.2021 г. Допустимо ли е община да кандидатства за интервенции по 

сгради общинска собственост, в които се извършват съответно 

административна, образователна, социална или културна 

дейност /с неикономическо предназначение/, и по конкретно:  

- за сграда ползваща се за кметство; 

- за сграда ползваща се за училище;  

- за сграда ползваща се за детска ясла; 

- за сграда ползваща се за читалище? 

Съгласно т. 10 от насоките за кандидатстване проектните предложения 

трябва да включват само интервенции в сгради държавна или 

общинска собственост, разположени на територията на Република 

България. Кандидатът, когато е община на територията на Република 

България по смисъла на чл. 14 от ЗМСМА, следва да докаже, че е 

собственик на сградата (съответно всяка от сградите, включени в 

проекта), както и да представи доказателства за това.  

Едно от основните изисквания във връзка с всяка от сградите е тя да се 

ползва съобразно основното й неикономическо предназначение (за 

изпълнение на обичайните функции на съответната публична 

администрация или община).  

Това може да е сграда, в която се извършва административна, 

образователна, културна или друга дейност, която отговаря на 

посоченото изискване. 

31. 28.06.2021 г. Допустимо ли е община да кандидатства за интервенции по 

сграда общинска собственост, която към момента не 

функционира, но се планира в следствие на обновяването й по 

процедурата, да се използва за администриране и управление на 

дейностите по социалните услуги в общината? 

Съгласно посоченото в зададения въпрос, сградата е  
„… общинска собственост, която към момента не функционира, но се 
планира в следствие на обновяването й по процедурата, да се използва 
за администриране и управление на дейностите по социалните услуги 
в общината“.  
В т. 10 от насоките за кандидатстване е посочено, че сградата трябва да 
се ползва съобразно основното й неикономическо предназначение (за 
изпълнение на обичайните функции на съответната публична 
администрация или община).   
Предвид че сградата към настоящия момент не се използва, то същата 
не отговаря на изискването да се ползва съобразно основното й 
неикономическо предназначение. 

Дата на разясненията от ПО: 03 август 2021 г. 
32. 27.07.2021 г. Допустим кандидат ли е висше военно училище, второстепенен 

разпоредител с бюджет и структура на пряко подчинение на 

министъра на отбраната, съгласно чл. 78 от Закона за отбраната и 

В т. 8.1. от насоките за кандидатстване е посочено следното изискване 
за допустимост на Кандидата по настоящата процедура за подбор на 
проектни предложения: 
„За да бъде допустим, Кандидатът (Бенефициентът) следва да е 
юридическо лице – администрация към орган на изпълнителната власт 
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въоръжените сили на Република България. Съгласно същия закон 

са и част от въоръжените сили на Република България. 

Сградата, обект на евентуалното проектно предложение е 

държавна собственост, предоставена за управление на 

Училището и е с предназначение – спален курсантски корпус. 

Същият въпрос е зададен и в ИСУН. 

в Република България по чл. 38, ал. 1 или ал. 2, т. 1 от Закона за 
администрацията (ЗАдм.). или община на територията на Република 
България по смисъла на чл. 14 ЗМСМА.“. 
 
В чл. 38, ал. 1 от ЗАдм. е посочено, че централната администрация на 
изпълнителната власт включва: 
1. администрацията на Министерския съвет; 
2. министерствата; 
3. държавните агенции; 
4. администрацията на държавните комисии; 
5. изпълнителните агенции; 
6. административните структури, създадени с нормативен акт, които 
имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт. 
 
Оценката за допустимост ще се извършава на етап оценка на 
проектните предложения въз основа на предоставени от всеки 
кандидат документи. 

Дата на разясненията от ПО: 12 август 2021 г. 
33. 05.08.2021 г. Допустим разход ли е по процедура BGENERGY-2.002 „Енергийна 

ефективност в сгради“, осъществяване на мерки за осигуряване 

на непрекъснат достъп на лица с увреждания до обектите 

съгласно изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009г. за 

проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 

съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хора с увреждания.  

Допустимите преки разходи за проекта са разходите, реализирани от 
Бенефициента и/или от Партньора по проекта, осчетоводени в 
съответствие с обичайните счетоводни принципи и вътрешни правила 
на организацията, като разходи, пряко свързани с изпълнението на 
проекта, които могат да бъдат директно отчетени към него. 
В т. 13. 2 от насоките за кандидатстване са посочени допустимите преки 
и непреки разходи.   

34. 08.08.2021 г. Допустимо ли е по процедура BGENERGY-2.002 „Енергийна 

ефективност в сгради“, подпомагане на сграда - общинска 

собственост, която се ползва съобразно основното й 

неикономическо предназначение (за 

изпълнение на обичайните функции на общинската 

администрация). Част от основните функции на 

администрацията, осъществявани в сградата включват събиране 

на местни данъци и административни такси в полза на бюджета. 

 

35. 08.08.2021 г. Към момента на кандидатстване общинска сграда ползва 

възобновяем енергиен източник, който осигурява 40% от 

необходимата енергия за конкретната сграда. Допустимо ли е по 

Основната цел на настоящата покана за набиране на проектни 
предложения е специфично насочена към реализиране на подходящи 
мерки за енергийна ефективност, чрез които сградата ще изпълнява 
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процедурата да се предвидят (добавят) ЕСМ, които да осигурят 

енергия от ВЕИ, която енергия общо с наличната да достигне 

изискваните минимум 55%. 

условията на националното определение за „сграда с близко до нулево 
потребление на енергия“. Проектното предложение следва да 
включва дейности, свързани с реализиране на енергоспестяващи 
мерки (ЕСМ), водещи до трансформацията на сградата в сграда с 
близко до нулево потребление на енергия, като ЕСМ следва да са 
препоръчани с Доклад от обследване за енергийна ефективност. 

36. 10.08.2021 г. При подаването на проектно предложение на етап 

кандидатстване, необходимо ли е наличие на технически паспорт 

на сградата? 

 

Съгласно т. 10 от насоките за кандидатстване проектното предложение 
не трябва да включва сграда, в която не са изпълнени мерки по 
конструктивно възстановяване/усилване, ако са предписани като 
задължителни в техническото обследване на сградата (съгласно 
Техническия паспорт на сградата, част Б "Мерки за поддържане на 
строежа и срокове за извършване на ремонти", т. 2 "Необходими мерки 
за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за 
изпълнение на неотложните мерки"). 

Дата на разясненията от ПО: 20 август 2021 г. 
37. 16.08.2021 г. Допустимо ли е Споразуменията за партньорство и декларациите 

към формуляра за кандидатстване да бъдат разписани с валиден 

електронен подпис от съответните официални представители на 

Организатора и партньора по проекта? Ако да, необходим ли е 

печат на документите? 

Изискващите се съгласно насоките за кандидатстване придружителни 
документи към Формуляра за кандидатстване се подават подписани, 
датирани, сканирани и прикачена в ИСУН 2020 във формат “.pdf”.  
Допустимо е документите да бъдат подписани с квалифициран 
електронен подпис. 
В насоките за кандидатстване няма изискване за полагане на печат на 
документите. 

38. 19.08.2021 г. В случай че инвестиционните разходи за изпълнение на 

предписаните енергоспестяващи мерки в Доклада от обследване 

за енергийна ефективност надвишават максималния размер на 

БФП и за постигане целите на проекта, Кандидатът осигури 

съфинансиране за тяхното изпълнение за постигане на  „сграда с 

близко до нулево потребление на енергия“, това съфинансиране 

включва ли се при изчисляване на ефективността на 

инвестицията? 

При изчисленията на ефективността на инвестицията общата стойност 
на БФП е посочената във Формуляра за кандидатстване, т. 6 
„Финансова информация – източници на финансиране“, ред „Искано 
финансиране (Безвъзмездна финансова помощ)“. 

39. 19.08.2021 г. При изчисляване ефективността на инвестицията, включва ли се 

стойността на задължителните строително- монтажни работи, 

съпътстващи енергоспестяващите мерки и необходими за 

цялостното изпълнение на инвестицията? 

При изчисленията на ефективността на инвестицията общата стойност 
на БФП е посочената във Формуляра за кандидатстване, т. 6 
„Финансова информация – източници на финансиране“, ред „Искано 
финансиране (Безвъзмездна финансова помощ)“. 

40. 19.08.2021 г. Необходимо ли е актуализиране  на стойността на инвестицията 

за предписаните енергоспестяващите мерки в Доклада от 

Съгласно т. 10 от насоките за кандидатстване техническите параметри 
и инвестиционните разходи, заложени в инвестиционния проект, 
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обследване за енергийна ефективност, предвид че същият е 

изготвен през 2020г. и някои от посочените стойности не са 

актуални към момента, предвид  значителното увеличение на 

цените на материалите и строително-монтажните работи? 

следва да съответстват на техническите параметри, при които са 
изчислени показателите за прогнозните годишни енергийни 
спестявания, делът на енергията от ВИ, размерът на инвестиционните 
разхода, както и на класа на енергопотребление за съответната сграда 
в Доклада от обследването за енергийна ефективност. Показателите в 
Доклада от обследване за енергийна ефективност се актуализират, в 
случаи на несъответствие с показателите в инвестиционния проект. 

41. 19.08.2021 г. Съгласно насоките за кандидатстване „Продължителността на 

изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 24 

(двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила 

на договора за предоставяне на БФП, но не по-късно от 30 април 

2024 г.“ докато във формуляра за кандидатстване максималният 

срок за изпълнение е 18м. Моля за уточнение? 

Съгласно т. 15 от насоките за кандидатстване продължителността на 
изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 24 (двадесет и 
четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за 
предоставяне на БФП.  
Допуснатата техническа грешка във формуляра за кандидатстване е 
отстранена. 

Дата на разясненията от ПО: 07 септември 2021 г. 

42. 27.08.2021 г. Моля, във връзка с вземане на информирано решение за 

кандидатстване с проектно предложение по процедурата, да 

разясните: 

 

 кои са обичайните функции/дейности на общините; 

 

 критериите/методика и др. подобни за преценка/оценка 

доколко тези обичайни функции/дейности са 

неикономически. 

 

Съгласно насоките за кандидатстване едно от основните изисквания e 
сградата да се ползва съобразно основното й неикономическо 
предназначение (за изпълнение на обичайните функции на 
съответната публична администрация или община).  Тези изисквания 
са свързани с приложимия режим на държавни помощи, при който 
помощта не може да се предоставя във връзка с извършване на 
икономическа дейност.   
За обичайни дейности на общината могат да се приемат 
административната, образователната, културната и социалната 
дейност. Това изброяване е примерно, като в съответствие с 
действащата нормативна уредба, общините могат да идентифицират и 
други дейности, които са обичайни за тях. 
 По отношение на извършваната дейност следва да бъде преценено 
доколко тази дейност е неикономическа. Неикономическа дейност е 
всяка дейност, която не е свързана с предлагане на стоки и/или услуги 
на даден пазар. Оценката за допустимост ще се извършава на етап 
оценка на проектните предложения въз основа на предоставени от 
кандидата документи. 
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43. 03.09.2021 г. Община използва собствена общинска сграда за обичайните 

общински дейности - част от обща администрация, част от 

общински съвет и местни приходи.   

Сградата е четири етажна, цялата е собственост на общината и от 

общинска администрация се използват първите два етажа, като 

последните два етажа на сградата не се използват.  

Допустимо ли е по процедурата общината, да кандидатства за 

интервенция по реализиране на подходящи мерки за енергийна 

ефективност върху тази сграда, която се използва за общинска 

администрация, но два от етажите на сградата не се използват 

към настоящия момент? 

Съгласно насоките за кандидатстване едно от основните изисквания e 
сградата да се ползва съобразно основното й неикономическо 
предназначение (за изпълнение на обичайните функции на 
съответната публична администрация или община), т.е. в сградата да 
не се извършва икономическа дейност, независимо от частта, която се 
използва. Тези изисквания са свързани с приложимия режим на 
държавни помощи, при който помощта не може да се предоставя във 
връзка с извършване на икономическа дейност.   
Следва да се има предвид, че  след приключването на проекта ПО ще 
следи сградата да се използва единствено съобразно основното си 
неикономическо предназначение и да не се използва за 
осъществяване на икономическа дейност. 

Дата на разясненията от ПО: 30 септември 2021 г. 

44. 21.09.2021 г. Какво се визира под израза „инвестицията за енергийна 

ефективност“ в т. 6. „Ефективност на инвестицията за енергийна 

ефективност като съотношение на необходимата инвестиция в 

лева към количеството спестени емисии парникови газове в 

тонове CO2 еквивалент на годишна база - I лв./tCO2“ от Критерии 

за техническа и финансова оценка, инвестицията за 

предвидените строително – монтажни дейности или всички 

останали разходи/инвестиции формиращи разходите по 

бюджета? 

При изчисленията на ефективността на инвестицията се използва 
общата стойност на БФП, която е посочена във Формуляра за 
кандидатстване, т. 6 „Финансова информация – източници на 
финансиране“, ред „Искано финансиране (Безвъзмездна финансова 
помощ)“. 

45. 22.09.2021 г. Във връзка с програма BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност 

в сгради“ бих искала да задам въпрос, свързан с определените и 

дефинирани по-долу целеви групи: 

Цитат: 

„ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Целевите Кандидати за тази покана за представяне на 

предложения са описани в раздел „Допустими кандидати“. 

 

В резултат от изпълнението на проектите по настоящата покана, 

всички граждани на територията на държавата бенефициент 

(България) или Партньор и/или страна-донор трябва да бъдат 

крайните бенефициенти (крайна целева група). Основната 

целева група на настоящата процедура са гражданите на 

Целевите групи, към които е насочена настоящата процедура, са 
гражданите, ползватели на сградите, тъй като резултатите от проектите 
ще бъдат ползвани от целевите групи и след приключване на 
проектните дейности. 
По тази процедура за подбор на проектни предложения допустими 
Кандидати са администрациите към органите на изпълнителната власт 
по чл. 38, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за администрацията (ЗАдм.) и 
общините по смисъла на чл. 14 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация (ЗМСМА), които са собственици на сградите 
и са получатели на безвъзмездната финансова помощ, както и са пряко 
отговорни за управлението и изпълнението на дейностите по проекта. 
Гражданите независимо, че са ползватели на сградите не могат да 
бъдат кандидати, тъй като не са собственици на сградата. 
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територията на страната, в частност ползвателите на 

сградата/ите“ 

Как кандидатстват гражданите (какъв е механизмът на 

кандидатстване), когато допустимите кандидати са: 

 

„ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

По тази процедура за подбор на проектни предложения 

допустими Кандидати са администрациите към органите на 

изпълнителната власт по чл. 38, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за 

администрацията (ЗАдм.) и общините по смисъла на чл. 14 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА).“ 

 

Дата на разясненията от ПО: 08 октомври 2021 г. 

46. 30.09.2021 г. Допустим бенефициент ли е държавно предприятие, 100% 

държавна собственост, регистрирано по чл. 62, ал. 3 от 

Търговския закон, според който НЕ Е търговско дружество и 

изпълнява дейности към министерство. Сградите, включени в 

проекта не изпълняват икономически и търговски дейности.  

По тази процедура за подбор на проектни предложения допустими 
Кандидати са администрациите към органите на изпълнителната власт 
по чл. 38, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за администрацията (ЗАдм.) и 
общините по смисъла на чл. 14 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация (ЗМСМА). Държавните предприятия  по чл. 
62, ал. 3 от Търговския закон не са администрации. 
 

47. 
30.09.2021 г. 

Кои разходи се включват в определянето на коефициента на 

енергийна ефективност? Включват ли се разходите за одит, 

публичност, обмяна на опит и т.н. или само разходите за 

Изпълнение на енергоспестяващи мерки? 

При изчисленията на ефективността на инвестицията се използва 
общата стойност на БФП, която е посочена във Формуляра за 
кандидатстване, т. 6 „Финансова информация – източници на 
финансиране“, ред „Искано финансиране (Безвъзмездна финансова 
помощ)“. 

48. 
30.09.2021 г. 

В Приложение „Annex G Obshti uslovia”, чл. 42, ал. 4 е посочено, 

че „Към окончателния отчет се прилага доклад за одит, изготвен 

от външен одитор.“. Какво се има предвид под „външен одитор“ 

и има ли специфични условия, на които трябва да отговаря? 

Външен одитор може да бъде лице, което има съответна квалификация 
за одитор и не е служител на бенефициента. В насоките и 
приложенията към тях няма други специфични изисквания към 
външния одитор. 

49. 
30.09.2021 г. 

В т. 16 „Начин на подаване“ от Покана за набиране на проектни 

предложения има изискване „Формулярът за кандидатстване и 

бюджетът на проекта се попълва на български и английски език, 

като информацията на двата езика следва да е идентична.“. Как 

трябва да бъде представен формулярът на английски език – 

В съответствие с т. 16.1 от Насоките за кандидатстване Формулярът за 
кандидатстване и бюджетът на проекта се попълва на български и 
английски език, като информацията на двата езика следва да е 
идентична. 
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свален от платформата на ИСУН, попълнен, превърнат в pdf файл, 

подписан с КЕП и приложен заедно с останалите изискуеми 

документи или под друга форма? 

За част от текстовата информация формата за попълване на Формуляр 
за кандидатстване в ИСУН 2020 предвижда отделни полета за 
английски език. Във всички останали текстови полета, информацията 
се попълва последователно на български и на английски език. 
Наименованието на всеки бюджетен ред следва да бъде формулирано 
на двата езика. 

50. 05.10.2021 г. При разработването на проект във фаза технически и/или 

работен на база изготвения Доклад от обследването за 

енергийна ефективност се установяват допълнителни 

(съпътстващи) дейности, които съответно не са заложени в 

Доклада, например – демонтаж на ламаринена обшивка и 

монтаж на нова ламаринена обшивка; доставка и монтаж на нови 

подпрозоречни первази включително демонтаж на 

съществуващите и др. 

Изведените необходими инвестиционни разходи за изпълнение 

на съпътстващите дейности, установени като необходими в 

техническия проект, явяват ли се допустими разходи по 

процедурата? 

Съгласно т. 13.2.1. „Допустими преки разходи“ са допустими разходи 
за извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко 
свързани с изпълнение на енергоспестяващите мерки, изграждането 
на съоръжение за производство на енергия от възобновяеми 
източници и присъединяването на сградата.  
Техническите параметри и инвестиционните разходи, заложени в 
инвестиционния проект, следва да съответстват на техническите 
параметри, при които са изчислени показателите за прогнозните 
годишни енергийни спестявания, делът на енергията от ВИ, размерът 
на инвестиционните разхода, както и на класа на енергопотребление 
за съответната сграда в Доклада от обследването за енергийна 
ефективност. Показателите в Доклада от обследване за енергийна 
ефективност се актуализират, в случай на несъответствие с 
показателите в инвестиционния проект. 

51. 05.10.2021 г. Необходимо ли е изготвеният Доклад от обследването за 

енергийна ефективност да бъде представен в Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) от собственикът на 

сградата? 

Съгласно насоките за кандидатстване няма изискване Доклад от 
обследването за енергийна ефективност да бъде представен в 
Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

Дата на разясненията от ПО: 15 октомври 2021 г. 

52. 09.10.2021 г. Допустимо ли е екипът по управление на проекта да бъде 

назначен на граждански договори? Представят ли се документи, 

показващи обичайната политика на 

работодателя/Бенефициента, съответно на Партньора, по 

отношение на размера на възнагражденията?    

Кандидатът / бенефициентът следва да е в правоотношение с всяко от 
физическите лица, които ще бъдат включени в екипа за управление на 
проекта, включително като ръководител, технически експерт и 
финансов експерт. 
Представянето на документи по отношение на размера на 
възнагражденията е необходимо при извършването на верифициране 
на разходите по проекта. На етап оценка на проектното предложения 
по преценка на оценители е възможно да бъдат изискани документи, 
потвърждаващи реалистичността, ефективността и допустимостта на 
разходите за управление. 
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53. 09.10.2021 г. В Насоките за кандидатстване е посочено, че "Кандидатът 

обосновава всеки предвиден разход, като включва кратко 

текстово описание във Формуляра за кандидатстване и го отнася 

към съответната дейност". Това означава ли, че, даден разход, 

който има връзка с повече от една дейност, трябва да се защитава 

във всяка от тези дейности? 

Ако даден разход има връзка с повече от една дейност, същият трябва 
да се обоснове във всяка от тези дейности.  

54. 11.10.2021 г. Въпрос относно екипа за управление на проектите по 

процедурата за енергийна ефективност на сгради – в насоките са 

цитирани три членове на екипа – ръководител, технически и 

финансов експерт. Това изброяване лимитативно ли е,  и ако не е 

- може ли да бъде включен четвърти член на екипа – 

координатор,   и ако – да, има ли специални изисквания към тази 

позиция от екипа за управление с оглед опит и т.н.? 

Съгласно Насоките за кандидатстване не са поставени ограничения за 
броя на експертите, които ще работят по проекта, както и за тяхната 
позиция в екипа. Съгласно „Критерии и методология за оценка на 
проектните предложения“ професионалният опит на ръководителя, 
техническия и финансовия експерт в екипа на проекта, подлежат на 
оценка в рамките на критерий „Капацитет на Кандидата за изпълнение 
и управление на проекта“. Обръщаме внимание, че при присъждане на 
„0“ точки по този критерий проектното предложение се отхвърля. В 
този смисъл необходимо е екипът на проекта да включва минимум 
следните експерти: ръководител, технически и финансов експерт и по 
отношение на тях да са изпълнени заложените изисквания.  
По отношение на координатора на проекта, в случай че Кандидата 
реши да включи такъв в екипа, няма   специални изисквания. 

55. 13.10.2021 г. Попълваме Раздел № 2 от ФК, конкретно неговата Секция 

"Допълнително описание (2 000 символа)" и в нея 1 000 символа 

е в BG текст и 1 000 символа е в EN текст - правилно ли е това наше 

решение...?  

Защото с преводи от други Раздели и Секции от тях, вече почти 

сме попълнили  Раздел № 11 Секция "Допълнителна информация 

на английски език (10 000 символа)" с 7 333 символа на английски 

език и ни остават само още 2 667, което определено е 

недостатъчно според нас...?!? 

В текстовите полета информацията се попълва последователно на 
български и на английски език. Информацията трябва да е 
формулирана точно и ясно и да бъде съобразена с ограниченията в 
броя на символите.  

 
 

Дата на разясненията от ПО: 29 октомври 2021 г. 

56. 24.10.2021 г. Съгласно т.10 от насоките за кандидатстване Проектното 
предложение трябва да включва само интервенции в сгради 
държавна или общинска собственост, разположени на 
територията на Република България. Кандидатът, когато е 
община на територията на Република България по смисъла на чл. 
14 от ЗМСМА, следва да докаже, че е собственик на сградата 
(съответно всяка от сградите, включени в проекта). Всяка от 

Допустимостта на проекта, включително по отношение на 
собствеността на сградата и използването ѝ се преценява от 
оценителната комисия в процеса на оценяване за всяко конкретно 
проектно предложение, в зависимост от представените в него данни и 
доказателства. 
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сградите следва да се ползва съобразно основното си 
неикономическо предназначение (за изпълнение на обичайните 
функции на съответната публична администрация и община).   
Допустимо ли е по процедурата кандидат община, да 
кандидатства за интервенция по реализиране на подходящи 
мерки за енергийна ефективност за сграда, която се ползва 
съобразно основното си неикономическо предназначение (за 
изпълнение на обичайните функции на съответната публична 
администрация и община) и представи документ, от който да е 
видно, че е собственик на сградата по смисъла на чл. 14 ЗМСМА, 
но е отдала помещения от сградата с договор за безвъзмездно 
ползване на държавни агенции (Агенция по заетостта, Агенция за 
социално подпомагане и т.н.) ? 

 

 

 


