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Разяснения по постъпили въпроси по  Малка грантова схема № 4 " Климат" по резултат 4 "Повишена способност на местните 

общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат" на Програма: „Опазване на околната среда и 

климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 

 

Кандидатите могат да задават въпроси по електронна поща на следния имейл: eea@moew.government.bg или чрез интернет сайта на 

програмата. Въпросите и отговорите ще бъдат публикувани на сайта на Програмата, част от единния информационен портал на ФМ на 

ЕИП за България, както и в ИСУН 2020. Програмният оператор няма да отговаря на електронни писма със зададени въпроси без 

посочени подател и организация. Въпросите могат да бъдат задавани не по-късно от 21 дни преди крайния срок за подаване на 

проектни предложения. Програмният оператор отговаря на зададените въпроси не по-късно от 14 дни преди крайната дата за подаване 

на проектни предложения.  

Разясненията, които се дават по отношение на поканата, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са 

задължителни за всички кандидати. С оглед осигуряване на равнопоставено третиране на кандидатите, ПО Програмният оператор няма 

да дава предварителни становища относно съответствие на заявление или кандидат с условията за кандидатстване. 

 

Отговорите представляват официално становище на Програмния оператор и трябва да бъдат взети под внимание при подаване на 

проектните предложения от страна на кандидатите. 

 

 

mailto:eea@moew.government.bg
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 Физическо/

Юридическо 

лице подало 

въпроса 

Дата на 

постъпване 

ВЪПРОС ОТГОВОР 

1.  Black Sea 

Institute  

 

Милен 

Димитров 

 

22.07.2020 Здравейте,  

Имаме въпрос, свързан с  покана за 

кандидатстване  Малка грантова схема 

№ 4 " Климат" по резултат 4 

"Повишена способност на местните 

общности да намаляват емисиите и да 

се адаптират към променящия се 

климат":   

В Насоките към повикването като 

допустими кандидати са определени   и  

"организация с нестопанска цел, която е 

регистрирана като юридическо лице в 

България, чиято основна дейност е в 

образователния сектор, както са 

определени в Закона за предучилищното 

и училищното образование".  

Може ли да уточните кои са 

юридическите  лица с нестопанска цел 

чиято основна дейност  е такава, както 

е  определена в ЗПУО? 

Допустими ли са неправителствени 

организации, чиито  цели и задачи са 

свързани с образователни дейности - 

образователни програми, информиране 

и консултиране, центрове за 

Понятието „образователен сектор“ е 

дефинирано чрез препращане към 

Закона за предучилищното и 

училищното образование. 

Следователно, основната дейност на 

кандидата трябва да е в областта на 

предучилищното или училищното 

образование.  

Примери за организации с нестопанска 

цел са частните училища и частните 

детски градини, които съгласно 

разпоредбата на чл. 29, ал. 3 от ЗПУО, 

могат да бъдат регистрирани по 

Търговския закон, по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел 

или по Закона за кооперациите. 
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професионално обучение, центрове за 

информиране и професионално 

ориентиране?   

2.  Тяника 
Варимезова 
 

27.08.2020 Във връзка с Процедура 
BGENVIRONMENT-4.002 - Малка 
грантова схема №4 климат по 
Резултат 4: „Повишена способност на 
местните общности да намаляват 
емисиите и да се адаптират към 
променящия се климат“, 
 
бихте ли отговорили на следните 
въпроси, на които към момента не 
успях да си отговоря сама, а именно: 
 
1. Педагозите, които ще участват 
като "Експерти" в Екипа за изпълнение 
по проекта (независимо от броя им) 
имат ли право да са част и от групата 
на учителите-педагози, които ще 
бъдат обучавани (едната целева 
група)? Или щом ги обучаваме и 
участват в семинари, лекции и обмен 
на практики в донорските страни, то 
значи не могат да бъдат част от 
Екипа за изпълнение? 
 
2. Има ли списък с Детски градини, в 
страните донори, които да участват 

1. Предоставената информация е 

непълна и не може да бъде даден 

конкретен отговор. Окончателно 

становище ще бъде взето от 

Оценителната комисия, която ще 

разполага с цялата информация 

относно проектното предложение. 

 

2. Няма подобен списък. Както е 

описано в т. 10 от Поканата: 

„Допустими партньори са всички 

публични или частни лица, със 

стопанска или нестопанска цел, както 

и неправителствените организации, 

учредени като юридическо лице в 

Република България или Държавите 

донори, или в други страни-

бенефициенти или в държава, която е 

извън Европейското икономическо 

пространство и която има обща 

граница с Р. България или друга 

международна организация или орган, 

или агенция, които активно участват 

в изпълнението на проекта и 

ефективно допринасят за него“.   

 

3.1. Настоящата покана не поставя 

изискване за висше образование.  
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в обмен на знания с нашите Детски 
градини? Ако не кой има информация? 
Посолствата ли биха ни насочили? 
 
3. Има ли изискване всички от Екипа за 
Управление или от Екипа за изпълнение 
да бъдат с висше образование? 
 
3. Ръководител на Екипа за изпълнение 
ще бъде Ръководителя на 
Бенефициента. Възможно ли е? Има ли 
изискване и дават ли се допълнително 
точки, ако има опит в управлението в 
проекти с европейско финансиране? 
 
4. Ще имаме Юрист, който ще бъде 
външен. Той може ли да бъде част от 
Екипа за изпълнение, след като не е 
част от Бенефициента, нито от 
Партньорите? 

 

 

3.2. Както е посочено на стр. 18 

„Ръководителят на бенефициента не 

може да взема участие в управлението 

на проекта“.  

Процедурата и критериите за оценка 

на проектните предложения са 

описани в т. 26 от настоящата 

покана. 

 

4. Насоките за кандидатстване не 

поставят ограничение за вида договор, 

на който да бъдат назначени 

членовете на екипа за изпълнение на 

проекта. По преценка на кандидатите 

следва финансовата обосновка да дава 

ясна информация за това как е 

формирана стойността на разхода.   

Кандидатите следва да се запознаят с 

информацията предоставена в 

Инструкцията за разработване на 

бюджет приложена в пакета 

„Документи за информация“ към 

настоящата Покана. 

 
 

 

3.  Тодорова, 
ЦДГ92, гр. 
София 

02.09.2020 Уважаема г-жо Рангелова, 
във връзка с Процедура 
BGENVIRONMENT-4.002 - Малка 
грантова схема №4 климат по 

1. Предоставената информация е 

непълна и не може да бъде даден 

конкретен отговор. Окончателно 

становище ще бъде взето от 
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Резултат 4: „Повишена способност на 
местните общности да намаляват 
емисиите и да се адаптират към 
променящия се климат“, 
 
бихте ли отговорили на следните 
въпроси: 
 
1. Педагозите, които ще участват 
като "Експерти" в Екипа за изпълнение 
по проекта  имат ли право да са част и 
от групата на учителите-педагози, 
които ще бъдат обучавани?  
 
2. Моля за информация към кои Детски 
градини, в страните донори, 
участващи в обмен на знания с нашите 
участници, можем да се обърнем? Кой 
има инфомрация? 
 
3. Има ли изискване всички от Екипа за 
Управление или от Екипа за изпълнение 
да бъдат с висше образование? 
 
4. Ръководител на Екипа за изпълнение 
ще бъде Ръководителя на 
Бенифициента. Възможно ли е? 
 
 

Оценителната комисия, която ще 

разполага с цялата информация 

относно проектното предложение. 

 

2. Няма подобен списък. Както е 

описано в т. 10 от Поканата: 

„Допустими партньори са всички 

публични или частни лица, със 

стопанска или нестопанска цел, както 

и неправителствените организации, 

учредени като юридическо лице в 

Република България или Държавите 

донори, или в други страни-

бенефициенти или в държава, която е 

извън Европейското икономическо 

пространство и която има обща 

граница с Р. България или друга 

международна организация или орган, 

или агенция, които активно участват 

в изпълнението на проекта и 

ефективно допринасят за него“.   

 

3. Настоящата покана не поставя 

изискване за висше образование.  

 

4. Както е посочено на стр. 18 

„Ръководителят на бенефициента не 

може да взема участие в управлението 

на проекта“.  

Процедурата и критериите за оценка 

на проектните предложения са 
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Предварително Ви благодаря за 
разясненията. 

описани в т. 26 от настоящата 

покана. 

 

 

4.  Пламена 
Цветанова 

05.09.2020 Здравейте! Ще кандидатстваме по 
МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА КЛИМАТ но 
имаме няколко въпроси: 
1.Задължително ли е да имаме 
партньор извън България?Имаме 
проблем с намирането на такъв! 
2.Кой и колко човека влизат в екипа на 
проекта?Може ли бенефициента да е 
част от екипа?Може ли 
ръководителите на партниращите 
учебни заведения да са част от екипа, 
тъй като те са хората, контролиращи 
изпълнението на проекта в дадената 
детска градина/ училище? 
3.Нашата идея е закупуването на 
малка сглобяема къща, която да 
превърнем в Еко - лаборатория , 
където децата ще извършват 
различни опити.До каква стойност е 
разрешено за закупуване на "недвижим 
имот"? 
 

1. Съгласно т. 9 от Поканата 

„Кандидатите могат да 

кандидатстват самостоятелно или в 

партньорство. Кандидатстването се 

осъществява чрез подаване на 

формуляр за кандидатстване (от 

кандидата) от името на всички 

партньори“.  
2. Кандидатът определя екипа на 

проекта, като се съобразява с 

изискванията посочени на стр. 18 и 19 

от Поканата. Следва да се вземе 

предвид посоченото на стр. 18 

„Ръководителят на бенефициента не 

може да взема участие в управлението 

на проекта“, както и бюджетните 

ограничения, съгласно т. 16 Допустими 

разходи и по-конкретно Допустими 

преки разходи на стр. 21. 

3. Понятието „Допустими разходи“ е 

дефинирано в т. 2 „Основни понятия“. 

Допустимите разходи по настоящата 

покана са описани в т. 16 „Допустими 

разходи“. Разходите по проекта 

трябва да бъдат напълно обосновани 

във Формуляра за кандидатстване  и 

пряко необходими за изпълнението на 
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дейностите по проекта и постигане 

на целите и резултатите. 

Следва да имате предвид, че 

окончателно становище относно 

допустимостта на даден разход ще 

бъде взето от Оценителната комисия, 

която ще разполага с цялата 

информация относно проектното 

предложение. 

5.  Денис 
Еленков 
 
ФК Левски-
Раковски 

08.09.2020 Здравейте, 
Във връзка с програма „Малка 
грантова схема“ № 4 " Климат" по 
резултат 4 "Повишена способност на 
местните общности да намаляват 
емисиите и да се адаптират към 
променящия се климат" ви задаваме 
следните въпроси: 
 
1. Задължително ли е проектът да 

има отделен уебсайт или е 

възможно проектът да има 

страница към съществуващ такъв? 

 
2. В графа „Индикатори“ е посочено: 

 
-          „Брой на училищата, извършващи 
дейности за повишаване на 
осведомостта/образованието по 
отношение изменението на климата“ 
– целева стойност 10. 

1. В поканата, т. 21 описва 

конкретните изисквания за 

комуникация и публичност. Както е 

описано на стр. 34: „Всички проекти, 

които получават подкрепа от 

минимум 150 000 евро от ФМ на ЕИП 

и/или имат донорски партньор по 

проекта, трябва да имат специален 

уебсайт на проекта с информация на 

английски и български език“. 

Проектите под този праг следва да 

отговарят на изискването посочено в 

Анекс III „Изисквания за информация и 

комуникация“ към Регламента, а 

именно: 

В комуникационния си план да включат 

мерки за предоставяне на информация 

за проекта в мрежата чрез специален 

уебсайт или чрез специална уеб 

страница на съществуващия уебсайт 

на организацията с връзки между 

страниците. Информацията за 
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Въпросният индикатор е насочен 
единствено към училища или към 
образователни институции (училища 
И детски градини)? 
 
3. Задължително ли е 

партньорството с 

институция/предприятие от 

държавите-донори? 

 
4. Директор на детска градина и 

управител на НПО-партньор могат 

ли да бъдат част от екипа по 

проекта? 

 
5. Има ли ограничение на екипа по 

проекта? 

 
6. Относно доказването на 

индикативната мярка „Брой хора, 

достигнати от образователните 

дейности“ – при прилагането на 

присъствен списък как се 

удостоверява присъствието на 

малолетни? 

проекта трябва да се актуализира 

редовно на езика (езиците) на 

държавата бенефициент. 

2. Индикаторът се отнася до броя 

училища и детски градини, които 

извършват дейности за повишаване 

осведомеността и образователни 

дейности.  

3. Съгласно т. 9 от Поканата 

„Кандидатите могат да 

кандидатстват самостоятелно или в 

партньорство. Кандидатстването се 

осъществява чрез подаване на 

формуляр за кандидатстване (от 

кандидата) от името на всички 

партньори“. 

4. Съгласно изискването посочено на 

стр. 18 от Поканата: 

„Ръководителят на бенефициента не 

може да взема участие в управлението 

на проекта“. 

5. Кандидатът определя броя и 

функциите на членовете на екипа на 

проекта, като се съобразява с 

изискванията посочени на стр. 18 и 19 

от Поканата и бюджетните 

ограничения, съгласно т. 16 Допустими 

разходи и по-конкретно Допустими 

преки разходи на стр. 21. 

6. Въпросът е свързан с изпълнението 

на проектите. След сключване на 
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договорите за БФП ПО ще публикува 

ръководство за бенефициенти и 

приложения към него, за сключените 

договори за БФП.  

6.  Денка 
Генчева, 
СОУ „Свети 
Седмочислени
ци“, гр. 
Пловдив 

09.09.2020 Уважаеми г-н/г-жо, 
 
Във връзка с публикувана покана за 
предоставяне на проектни 
предложения „Малка грантова схема 
Климат“ по Резултат 4: „Повишена 
способност на местните общности да 
намаляват емисиите и да се 
адаптират към променящия се 
климат“ имам следните въпроси: 
1. Според текста на стр. 61 за оценка 
на критериите Съответствие и 
обосновка: „Кандидатът е предвидил 
разработване на образователни 
програми и провеждане на минимум 5 
броя различни образователни 
кампании с минимум 200 участници, 
включващи и кампании за повишаване 
на осведомеността, в минимум 5 (пет) 
различни училища или детски градини“. 
Индикаторът 200 участници е общ за 
всички 5 броя образователни кампании 
или във всяка една кампания следва да 
бъдат обхванати по 200 участници? 
Т.е. ако сме предвидили 5 кампании, 

1. Индикаторът минимум 200 

участници е общ за 5 броя 

образователни кампании. 

2. Разходи за награден фонд не са 

допустими по настоящата покана. 
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минималният брой на обхванатите 
участници общо в петте кампании 
следва да бъде 200 или 1000 участници? 
2. Допустим разход ли е паричен 
награден фонд за победители в конкурс 
или наградата може да бъде само 
предметна? 

7.  Милен 
Димитров 
Черноморски 
институт 

10.09.2020 Здравейте, 
Имаме допълнителен въпрос, свързан с 
покана за кандидатстване Малка 
грантова схема № 4 " Климат" по 
резултат 4 "Повишена способност на 
местните общности да намаляват 
емисиите и да се адаптират към 
променящия се 
климат".      
 
Центровете за професионално 
образование и обучение по смисъла на 
ЗПОО, регистрирани по Търговския 
закон, по Закона за юридическите лица 
с нестопанска цел 
или по Закона за кооперациите, 
допустим Кандидат/ Бенефициент ли 
са? 
Благодаря!   

Съгласно Поканата за 

кандидатстване, допустимите 

кандидати следва да отговарят и на 

двете условия:  

- да са публична или частна 

организация или организация с 

нестопанска цел, която е 

регистрирана като юридическо лице в 

България;  

- основната им дейност да е в 

образователния сектор, съгласно 

определенията в Закона за 

предучилищното и училищното 

образование.  

Както и съгласно т. 8 Очаквани 

резултати от Поканата допустимите 

кандидати са детски градини и 

училища.  

 

8.  Денка 
Генчева, 
СОУ „Свети 

10.09.2020 Уважаеми г-н/г-жо, 
 
Във връзка с публикувана покана за 

Кандидатите следва да се запознаят с 

документа „Инструкции за попълване 

на формуляра за кандидатстване в 
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Седмочислени
ци“, гр. 
Пловдив 

предоставяне на проектни 
предложения „Малка грантова схема 
Климат“ по Резултат 4: „Повишена 
способност на местните общности да 
намаляват емисиите и да се 
адаптират към променящия се 
климат“ имам следния въпрос: 
1. Според текста на стр. 35 е 
упоменато,че формулярът за 
кандидатстване се попълва в ИСУН на 
български и на английски език, но в 
електронната система ИСУН само в 
разделите Основни данни и 
Допълнителна информация, 
необходима за оценка на проектното 
предложение е описано, че се изисква 
текстът и на английски език. Това 
означава ли, че само тези полета 
трябва да бъдат преведени на 
английски език или и всички останали, 
въпреки че не е упоменато в 
системата? 
Ограниченията за символи на 
полетата включват ли английския 
превод или не? Тоест при ограничение 
от 2000 символа, те включват само 
текста на български език или и 
преведения такъв на английски език? 

ИСУН 2020 на български и английски“ 

част от публикувания пакет 

„Документи за информация“. 

9.  В. Маринова  10.09.2020 Здравейте, Кандидатстващата организация не е 
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Имам следните въпроси: 
 
1. По какъв начин се осъществява 
връзка с подобни организации в 
държавите донори? Как се намира 
информация и се прави контакт с тях? 
2.НПО , с което се кандидатства 
трябва ли да е с регистрация в района, 
за който се предвижда изпълнението 
на техническите мерки и иска ли се да 
има опит в подобна област? 
3. Могат ли да кандидатстват 
Общини на по- малки населени места?/ 
извън 8-те споменати вече/  
4. Предварителните разходи по 
подготовка за кандидатстване ще 
бъдат ли покрити от Програмата? 

спазила изискването от т. 25 Въпроси 
и отговори от Насоките за 
кандидатстване „Програмният 
оператор няма да отговаря на 
електронни писма със зададени 
въпроси без посочени подател и 
организация.“. Липсва посочена 
организация. 

 

ВНИМАНИЕ! Въпросите могат да бъдат задавани не по-късно от 21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. В тази връзка 

срокът за задаване на въпроси изтече на 10.09.2020 г. 

 


