
ПРОГРАМА „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“ 
 
 

 
Разяснения по постъпили въпроси по Открита покана  № 3 "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, 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.  Тотка 

Стоева 

Община 

Пловдив 

 

24.07.2020 Здравейте, 

Във връзка с уебинар от 24.07.2020 г. по 

Открита покана № 3 „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“  и уточнението, 

че Община Пловдив не е допустим 

кандидат имам следния въпрос: 

 

Допустими ли сме като кандидат при 

условие, че предоставим проект за 

финансиране на дейности, които не се 

припокриват с участието ни по други 

проекти включително и : 

BG16M1OP002-5.002 по Оперативна 

програма „Околна среда“ 

BG16M1OP002-5.005 по ОПОС- 

Разработване/Актуализация на 

общинските програми за качеството на 

атмосферния въздух – 2 

Проектните предложения по настоящата 

процедура следва да отговарят на 

изискванията, заложени в Насоките за 

кандидатстване.  

Програмният оператор не следва да 

предоставя предварителни становища 

относно допустимостта на кандидатите 

по настоящата процедура. 

Следва да имате предвид, че окончателно 

становище относно допустимостта на 

даден кандидат/партньор ще бъде взето 

от Оценителната комисия, която ще 

разполага с цялата информация относно 

проектното предложение. 
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BG16M1OP002-4.005 „Изпълнение на 

проучвания и оценки във връзка с втори 

План за управление на риска от 

наводнения (ПУРН) за периода 2022-2027 

г.“ за проект № BG16M1OP002-4.005-

0001-C01 „ПУРН - втори цикъл 2022-

2027“ по ОПОС. 

BGENVIRONMENT-4.001 - Предефиниран 

проект №3 Прилагане на иновативни 

мерки за смекчаване и адаптация към 

изменението на климата в общините в 

България? 

   

 

2.  Лилия 

Йорданова  

Сдружение 

"Природа" 

 

04.08.2020 Здравейте, 

Съгласно раздел 18 от Насоките за 

кандидатстване  от гледна точка на 

правилата за държавни помощи, на ниво 

крайни бенефициенти са възможни 

различни хипотези: 

 Режим на минимална помощ, съгласно 

изискванията на Регламент (ЕС) № 

1407/2013, по отношение на 

допустимите по Поканите дейности, 

които са с икономически характер; 

 Режим „непомощ“ – помощ извън 

обхвата на чл. 107, пар. 1 от ДФЕС 

(помощ, която не е държавна помощ и не 

Възможно е някои от дейностите да 

бъдат определени като нестопански, 

например, посочените на стр. 32 от 

насоките „дейности по прилагане на 

публичните политики на общините“.  
Програмният оператор ще извършва 

преценка в процеса на оценка на 

проектните предложения относно 

обстоятелството дали включените в 

проектното предложение дейности са 

икономически или не.  

Допълнителни разяснения (към 18.09.2020 

г.). Оценителната комисия ще извършва 

преценка в процеса на оценка на 

проектните предложения относно 

режима, в който попада проектното 

предложение. 
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е минимална помощ) 

В същото време в таблицата за оценка е 

посочена единствено проверка за 

съответствие с правилата за минимални 

помощи, както и е пояснено, че в случай 

на надхвърляне на максимално 

допустимия праг от 200 000 евро за три 

поредни финансови години, проекта ще 

бъде отхвърлен.  

Моля за ясно становище проектите по 

тази процедура в какъв режим се очаква 

да се изпълняват при кандидат и 

партньор община. Всички разходи по 

проекта ли ще се третират като 

минимална помощ или има дейности 

които все пак считате, че попадат в 

режим „непомощ“? И ако да, кои са те? 

Очаквам конкретен отговор, а не 

препратка към насоките и 

приложимите регламенти. 

3.  Тотка 

Стоева 

Община 

Пловдив 

 

01.09.2020 Уважаеми дами и господа,  

Във връзка с публикувана  Открита покана № 

3 „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 

Програмният оператор не следва да 

предоставя предварителни становища 

относно допустимостта на кандидатите 

по настоящата процедура. 
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промени“ на ФМ на ЕИП, се обръщаме към 

Вас със следните въпроси: 

- Допустим кандидат ли е Община Пловдив 

по цитираната покана, предвид включването 

му, като целева община, в проект с 

бенефициент НДЕФ по линия на 

BGENVIRONMENT-4.001 - Предефиниран 

проект №3 „Прилагане на иновативни мерки 

за смекчаване и адаптация към изменението 

на климата в общините в България“, по ФМ 

на ЕИП? 

- Ако въпреки посоченото обстоятелство, 

Община Пловдив е допустим кандидат по 

Открита покана № 3 „Климат“, по Резултат 4: 

„Повишена способност на местните 

общности да намаляват емисиите и да се 

адаптират към променящия се климат“ на 

ФМ на ЕИП, то възможно ли е да подадем 

проектно предложение за финансиране на 

дейности, които не се припокриват с 

участието ни по други проекти включително 

и по линия на BG16M1OP002-5.002 по 

Оперативна програма „Околна среда“? 

4.  Еда Юсуф 

Община 

Добричка 

04.09.2020 Здравейте, 

 

Във връзка с Открита покана №3 

"Климат" имам следните въпроси: 

 

1. Съгласно изискванията на поканата и по 

конкретно Критериите за оценка на 

допустимостта на стр. 52, критерий 24:  

„Описанието на дейностите във ФК 

трябва да е в изпълнение на минимално 
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1. Дейността „Разпространяване на 

добри практики на държавите донори в 

областта на адаптация към 

изменението на климата“ от 

„Специфични минимално изискуеми 

технически дейности“ задължителна ли 

е за проекти, в които не е предвидено 

участие на партньор от страна – 

донор? 

 

2. В какво се изразява дейността 

„Подобряване на уменията и 

експертизата на местно ниво, с цел да 

преразгледат и оценят ефективността 

на техните стратегически планове и 

мерки, които вече са предприети, както 

и да улеснят усилията им за 

идентифициране на пропуските по 

отношение на действията за смекчаване 

и адаптация към климатичните 

промени, вкл. за редуциране на емисиите 

на парникови газове и действия при 

екстремни климатични събития“? 

Означава ли, че общината задължително 

трябва да има вече изготвени и приети 

стратегически планове и предприети 

мерки, които следва да преразглежда и 

оценява в рамките на дейността? Ако 

не, какво точно се има предвид под тази 

дейност? 

 

изискуемите или повече от допустимите 

дейности по Поканата. Проектното 

предложение предвижда изпълнение на 

минимално изискуемите дейности и те 

водят до постигане на индикаторите по 

Поканата. В случай че дейностите в 

проектното предложение не отговаря на 

минимално изискуемите в настоящата 

покана, проектното предложение не се 

допуска до ТФО“.  

2. Съгласно изискванията на поканата и по 

конкретно Критериите за оценка на 

допустимостта на стр. 52, критерий 24:  

„Описанието на дейностите във ФК 

трябва да е в изпълнение на минимално 

изискуемите или повече от допустимите 

дейности по Поканата. Проектното 

предложение предвижда изпълнение на 

минимално изискуемите дейности и те 

водят до постигане на индикаторите по 

Поканата. В случай че дейностите в 

проектното предложение не отговаря на 

минимално изискуемите в настоящата 

покана, проектното предложение не се 

допуска до ТФО“.  

3. Допустимите разходи са описани в т. 16 

от Поканата. Разходите за оборудване не 

включват превозни средства. Също така 

Поканата се изпълнява по регламента за 
минимална помощ, като съгласно 
разпоредбите на чл. 3, ал. 2 помощта de 
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3. Допустимо ли е закупуване на 

транспортни средства 

(електромобили)? 

 

4. Допустимо ли е закупуване и 

монтиране на възобновяеми енергийни 

източници? 

 

5. Допустимо ли е закупуване на 

посадъчен материал? 

 

6. Допустимо ли е закупуване на 

контейнери за разделно събиране на 

отпадъци? 

 

7. В част IV. Организация на 

изпълнението/Дейности, т.3, ред първи 

от таблицата за „Техническа и 

финансова оценка“ е описано, че 

„Дейностите по проекта предвиждат 

прилагане на по 3 мерки за смекчаване и 

адаптация към климатичните промени. 

Какво ще рече „по 3 мерки“: а) общо за 

проекта трябва да са предвидени 3 

мерки; б) да са предвидени 3 мерки за 

смекчаване и 3 мерки за адаптация; в) 

или се има друго предвид? 

 

8. Как се представя превода на английски 

език след като няма отделни полета за 

превод във формуляра за 

minimis не се използва за придобиването на 
товарни автомобили за сухопътен 
транспорт, в това число електромобили.  
4. Съгласно т. 16 Допустими разходи и 

както е описано на стр. 23: „Разходи за 

оборудване – ново или втора употреба. По 

изключение на изискването, заложено в 

параграф 4 от чл. 8.2. от Регламента, ПО 

може да признае цялата стойност на 

разхода за оборудване при ясна 

обоснованост и в случай, че същото е 

неделимо и необходимо условие за 

постигане на резултатите по проекта. 

Закупуването на оборудване е допустимо 

само ако е пряко свързано и необходимо за 

изпълнението на проекта при спазване на 

принципите за икономичност, ефективност 

и ефикасност“.  

5. Недопустимите разходи са описани в т. 

17. от Поканата. 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. Всички 

разходи по проекта следва са пряко свързани 

и необходими за изпълнението на проекта 

при спазване на принципите за 

икономичност, ефективност и ефикасност. 
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кандидатстване? 

 

9. За кого се попълва приложение D11 

„Профил на експерти и/или лектори“? 

За външни експерти, които участват в 

управлението на проекта или се има 

друго предвид? Задължително ли е 

попълването на това приложение, ако не 

се предвижда участие на външни 

експерти в управлението на проекта? 

 

 Благодаря, предварително! 

6. Недопустимите разходи са описани в т. 

17. от Поканата. 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. Всички 

разходи по проекта следва са пряко свързани 

и необходими за изпълнението на проекта 

при спазване на принципите за 

икономичност, ефективност и ефикасност. 

7. Критерият предвижда максимален брой 

точки на по три мерки за смекчаване и 

адаптация към климатичните промени за 

проекта. 

8. Кандидатите следва да се запознаят с 

документа „Инструкции за попълване на 

формуляра за кандидатстване в ИСУН 

2020 на български и английски“ част от 

публикувания пакет „Документи за 

информация“. 

9. Приложение D 11 трябва да 

съответства на описание в раздел 9. от 

Формуляра за кандидатстване експерти, 

ангажирани с изпълнението на дейностите 

и управлението на проекта. Това включва 

екип за управление на проекта, екип за 

изпълнение на проекта (специализирания 

екип от експерти които ще участват в 

изпълнението на дейностите, описани в 

раздел 7. от Формуляра за 
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кандидатстване).  

5.  Наташа 

Маринова  

НПО "За 

Оборище" 

гр. София 

08.09.2020 Здравейте, 

 

Съгласно правилата на Откритата 

покана № 3 " 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 

се изисква 10 % съфинансиране от 

страна на бенефициента, когато той е 

НПО. Възможно ли е част или цялото 

това съфинансиране да е "in-kind", т.е. 

принос в натура с финансова стойност? 

 

Благодаря предварително за отговора ви. 

 

Програмата не дава възможност за 

финансиране “in-kind”. 

6.  Янислава 

Вангелова 

Община 

Благоевград 

10.09.2020 Здравейте, 

 

Изпращам Ви отново въпросите, които 

зададохме на 31.08.2020 чрез профила за 

електронно кандидатстване на Община 

Благоевград в ИСУН по 

BGENVIRONMENT-4.003 - Открита 

покана № 3 „Климат“ по Програма 

"Опазване на околната среда и 

1. "Партньори по проекта са повече от две 

общини в България" - Има се предвид 

партньорите на кандидата да са повече от 

две общини. 

2. Същински дейности по проекта са 

минимално изискуемите технически 

дейности, описани в т. 11, 2) от Поканата 

на стр. 16 и 17. 

Процентът се изчислява на база 
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климатични промени", по които няма 

публикуван отговор. 

 

Въпросите касаят критериите за ТФО: 

 

Въпрос 1. По отношение на 

партньорството с общини от България 

ни интересува в кой от посочените 

примери се получават 3 точки по 

критерий 1. "Партньори по проекта са 

повече от две общини в България" от 

раздел I."Партньори"? 

 

1.1. Проектното предложение е 

подадено от община в партньорство с 2 

общини от България или 

 

1.2. Проектното предложение е 

подадено от община в партньорство с 1 

община от България 

 

  

 

Въпрос 2. По отношение на критерий 6. 

"Дейностите в ПП съответстват на 

принципа ефективност, ефикасност, 

икономичност като за всеки партньор са 

заложени минимум 15% от същинските 

дейности по проекта" от раздел IV. 

"Организация на 

изпълнението/Дейности" може ли да 

информацията попълнена в раздел 5 

„Бюджет“ на формуляра за 

кандидатстване и приложение B1. 

Кандидатите следва да се запознаят с 

Инструкцията за разработване на бюджет 

приложена в пакета „Документи за 

информация“ към настоящата Покана. 
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дадете пояснение на следното: 

 

2.1. Какво се има предвид под "заложени 

минимум 15% от същинските 

дейности"? Кои се считат за същински 

дейности по тази процедурата? Моля 

уточнете! 

 

2.2. Процентът как ще се изчислява - на 

база общия бюджет на уточнените от 

Вас същински дейности на всички 

партньори или по друг начин, който няма 

да е обвързан с бюджета? Моля 

пояснете! 

В очакване на отговор! 

 

7.  Янислава 

Вангелова 

Община 

Благоевград 

10.09.2020 Здравейте, 

 

Имам следните въпроси по Насоките за 

кандидатстване по Открита покана №3 

Климат 

 

  

 

Въпрос 1: 

 

При попълване на т. 7 „План за 

изпълнение / Дейности по проекта“ от 

Формуляра за кандидатстване в ИСУН 

има ли изискване за всеки партньор да се 

описват отделно дейностите или може 

1. Програмният оператор няма да дава 

предварителни становища относно 

съответствие на заявлението с условията 

за кандидатстване и качеството на 

проектното предложение 

2. Критерият предвижда максимален брой 

точки на по три мерки за смекчаване и 

адаптация към климатичните промени за 

проекта. 
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да бъде обединена информацията кой 

партньор какво ще изпълнява по всяка 

от дейностите, които са общо за 

проекта? 

 

Например: Проектът ще се изпълнява в 

партньорство от 5 организации – 4 

общини от България и 1 чуждестранен 

партньор. 

 

Дейностите на всеки български 

партньор са минимум 7, включващи: 

Организация и управление на проекта;  

Дейности за информираност и 

публичност; Одит и 4-те специфични 

минимално изискуеми дейности от 

Насоките. 

 

На чуждестранния партньор 

дейностите са 5 (без 2 от специфичните 

минимално изискуеми, които са за 

подобряване на компетентността на 

общинските служители и за 

разработване и прилагане на мерки…).    

 

Ако трябва да се описват дейностите за 

всеки от партньорите поотделно, 

тогава общо дейностите по проекта ще 

бъдат 33 по дадения пример, а 

максималния брой на дейностите, които 

системата позволява да бъдат въведени 
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е 30.    

 

Има ли изискване за начина на описание 

на дейностите в проекта или е по наша 

преценка? 

 

  

 

Въпрос 2: 

 

За да получи един проекта 8 точки по 

критерий 3 „Дейностите по проекта 

предвиждат прилагане на по три мерки 

за смекчаване и адаптация към 

климатичните промени“ от Раздел IV 

„Организация н изпълнението дейности“ 

на етап Техническа и финансова оценка, 

моля да поясните: 

 

 Колко общо мерки трябва да се 

приложат за проект, който има 

партньори общо 3 общини от България 

(вкл. и Кандидат), за да получи проекта 

8 точки – по 3 мерки във всяка община 

(общо 9 мерки) или общо 3 мерки за 

проекта? 

 


