ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА МИНЕРАЛНИ ВОДИ

Приложение 1

Покана за кандидатстване с проекти
по Инвестиционната програма Минерални води
В съответствие със Закона за опазване на околната среда и Закона за ограничаване
изменението на климата Националният доверителен екофонд отправя покана към
общините в Република България за представяне на проекти за финансиране чрез ИПМВ.
Попълнените Формуляри за кандидатстване се подават по реда и начина, определен в
Оперативното ръководство на Инвестиционната програма Минерални води.
Основните цели и принципи на функциониране на ИПМВ са следните:
 Финансиране на проекти, водещи до оползотворяване на топлинната енергия на
минералните води и като резултат - директно или индиректно намаляване на емисиите на
парникови газове;
 Целево разходване на средства за ремонтни дейности/ разширяване/ изграждане на
инфраструктура – общинска собственост, за минерални води;
 Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестициите,
водещи до подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите от
минерални води;
 Мотивиране на другите общини – потенциални кандидати за финансиране по
Инвестиционната програма Минерални води да подготвят проекти за подобряване
използването на природните ресурси от минерални води.
Настоящата покана за набиране на проекти е с определен срок за кандидатстване.
Формулярът за кандидатстване, заедно с приложенията към него и инвестиционния
проект се приемат на посочения по-горе адрес до ….. дни след публикуване на поканата.
Подробната информация за параметрите на проектите е представена в Указания за
кандидатстване за финансиране на проекти и в Оперативното ръководство на програмата.
За допълнителна информация: ecofund@ecofund-bg.org
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Приложение 1a
Покана за кандидатстване с проекти
по Пилотна схема
на Инвестиционната програма Минерални води
В съответствие със Закона за опазване на околната среда и Закона за ограничаване
изменението на климата Националният доверителен екофонд отправя покана към
общините в Република България за представяне на проекти за финансиране чрез
Пилотната схема на ИПМВ.
Попълнените Формуляри за кандидатстване се подават по реда и начина, определен в
Оперативното ръководство на Инвестиционната програма Минерални води – Пилотна
схема.
Основните цели и принципи на функциониране на ИПМВ са следните:
 Финансиране на проекти, водещи до оползотворяване на топлинната енергия на
минералните води и като резултат - директно или индиректно намаляване на емисиите на
парникови газове;
 Целево разходване на средства за ремонтни дейности/ разширяване/ изграждане на
инфраструктура – общинска собственост, за минерални води;
 Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестициите,
водещи по подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите от
минерални води;
 Мотивиране на общините – потенциални кандидати за финансиране по
Инвестиционната програма Минерални води да подготвят проекти за подобряване
използването на природните ресурси от минерални води.
Настоящата покана за набиране на проекти е с определен срок за кандидатстване.
Формулярът за кандидатстване, заедно с приложенията към него и два оригинални
екземпляра на инвестиционния проект се приемат до 17.00 часа на 16 декември 2016 в
офиса на НДЕФ – София 1574, бул. Шипченски проход 67Б по пощата, с куриер или
на място.
Подробна информация за параметрите на проектите е представена в Указания за
кандидатстване за финансиране на проекти и в Оперативното ръководство на програмата.
За допълнителна информация: ecofund@ecofund-bg.org
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Приложение 2
Указания
за кандидатстване за финансиране на проекти
в рамките на Пилотна схема на Инвестиционна програма Минерални води
1. Основни параметри на проектите
Типове проекти и кандидати
Проекти, включващи допустими разходи по чл. 3 и допустими дейности по чл. 4 от
Оперативното ръководство на ИПМВ.
 Бенефициери по тези проекти могат да бъдат
общини, които имат готови
инвестиционни проекти.
 Посочените бенефициери да са с пълна проектна готовност, с приключили
процедури по устройствено планиране (където е приложимо), както и с изготвен бизнес
план за ползването на съответното находище за срок от минимум 10 години.


 Начини и размер на финансиране
Размерът на финансирането по Пилотната схема на ИПМВ е 50% от стойността на
инвестиционния проект плюс покриване на лихвите по взети кредити за реализирането на
проекта след извършена независима експертна оценка на условията по кредита от страна
на НДЕФ.
Разходите за покриване на лихвите се изплащат еднократно, заедно с последното
плащане на извършените и приети СМР.
2. Изисквания за допустимост на разходите
За да се считат за допустими по ИПМВ, разходите трябва да са действително
извършени в рамките на договора за финансиране и да отговарят едновременно на
следните условия:
 да са законосъобразни;
 да са необходими за изпълнението на проекта;
 да са извършени само за допустими дейности;
 да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност,
ефикасност и ефективност на вложените средства;
 да са документирани за реално свършена работа, доказуема с подходящи документи,
и отчетени в рамките на изпълнението на проекта, определен в Договора за финансиране;

 да са отразени в счетоводната и данъчната документация на бенефициера и да могат
да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека;
 да не са финансирани по друг проект, програма или друга финансова схема,
финансирана от публични средства на националния, европейския бюджети или от друг
източник;
 разходите, свързани с доставката на стоки, услуги и строителство са допустими, ако
договорите за възлагане изпълнението на проекта са сключени съгласно ЗОП и при
спазване Насоките на НДЕФ за обществените поръчки;
 проектът се счита за окончателно приключен, когато отчетът на същия е одитиран и
одобрен от комисията по подбор, оценка и контрол и УС на НДЕФ.

3. Начин на представяне на проектите
Проектите се представят в приложения Формуляр за кандидатстване и приложенията
към него така, както е посочено в Оперативното ръководство.
Необходимо е да се предостави информация по всички раздели на Формуляра за
кандидатстване.
За всеки получен Формуляр за кандидатстване ще бъде изпратен отговор за
потвърждение на получаването и ще бъде издаден входящ номер само при съответствие на
съдържанието на подадените документи с изискванията.
НДЕФ си запазва правото след преглед на подадените документи преди оценката им от
Комисията да изиска допълнителна информация или документи.

Формулярът за кандидатстване, заедно с приложенията към него и два оригинални
екземпляра на инвестиционния проект се приемат до 17.00 часа на 16 декември 2016 в
офиса на НДЕФ – София 1574, бул. Шипченски проход 67Б по пощата, с куриер или
на място.
Подробна информация за параметрите на проектите е представена в Указания за
кандидатстване за финансиране на проекти и в Оперативното ръководство на програмата.
За допълнителна информация: ecofund@ecofund-bg.org

