
 

 

Въпроси и отговори по “Микропроекти за климата“ на НДЕФ  

 

No. Въпрос Отговор 

1 Поканата няма срок, да считаме ли, че е 
безсрочна? 

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Оперативното ръководство на 
Програма Микропроекти за климата (ОР на ПМПК), 
номинирането на проекти от членовете на УС става 
текущо. 

2 В какъв размер е и има ли задължително участие 
със собствени средства? 

В ОР на ПМПК няма указания относно задължително 
участие със собствени средства. 

3 В случай че за малък инфраструктурен проект 
заложим дейности по осъществяване на мерки за 
енергийна ефективност - освен 
технически/работен проект, необходимо ли е и 
задължително ли е да се представи и доклад за 
енергийно обследване на обекта или част 
"Енергийна ефективност" в техническия проект е 
достатъчна? 

За всички проекти по програмите на НДЕФ се спазват 
разпоредбите на действащото българско 
законодателство. 

4 Ако кандидат е общината, обектът, за който се 
кандидатства следва ли задължително да бъде 
общинска собственост. 

За всички проекти по програмите на НДЕФ се спазват 
разпоредбите на действащото българско 
законодателство. 



 

5 Да разбираме ли, че разходите за образователни 
дейности и/или обучение по проблемите на 
климата задължително следва да се заложат в 
общия размер на проект за изграждане на малка 
инфраструктура? 

В чл. 4, ал. 3 от ОР на ПМПК е посочено, че в общия 
размер на стойността по проектите за изграждане на 
малка инфраструктура се включват разходи в размер до 
20% за образователни дейности и/или обучение по 
проблемите на изменението на климата и адаптация 
към климатичните промени. 

6 Какво включват разходите за изпълнение на 

дейностите по проекта, които заедно с 

разходите за администриране на дейностите 

общо не могат да надхвърлят 3% от стойността 

на целия проект? 

Допустимите разходи по ПМПК са посочени в чл.3 

от ОР. Разходи, свързани с администриране на 

дейностите, се определят в зависимост от 

потребностите на проекта. 

7 Допустимо ли е участието на Общински АД по 

програма "Микропроекти за климата"? 

Ако не е допустимо участието, то моля за 

пример кои са допустимите бенефициенти по 

програмата. 

В чл.2, ал.4 от ОР на ПМПК са посочени 

допустимите бенефициенти, “юридически лица, с 

изключение на търговците по смисъла на Търговския 

закон и кооперациите по смисъла на Закона за 

кооперациите“. 

 

 

 

8 

 

Допустимо ли е закупуването на 

специализирана техника за измерване 

замърсяването на въздуха в сграда общинска 

собственост? 

 

 

Съгласно член 4 (1) от ОР са определени, като 

допустими всички видове дейности, водещи до 

директно или индиректно намаляване на емисиите 

на парникови газове или адаптация към 

климатичните промени.  

В тази връзка е допустимо да се изпълняват, както е 

посочено в член 1 (3) от ОП на ПМПК, и малки 

инфраструктурни проекти (доставка на апаратура, 



 

изграждане на малка инфраструктура), водещи до 

директно или индиректно намаляване на емисиите 

на парникови газове или адаптация към 

климатичните промени. 

9 Допустим ли е проект за ремонт на сгради за 

кандидатстване по настоящата програма? 

Съгласно член 4 (1) от ОР са определени, като 

допустими всички видове дейности, водещи до 

директно или индиректно намаляване на емисиите 

на парникови газове или адаптация към 

климатичните промени. 

В тази връзка е допустимо да се изпълняват, както е 

посочено в член 1 (3) от ОП на ПМПК, и малки 

инфраструктурни проекти (доставка на апаратура, 

изграждане на малка инфраструктура), водещи до 

директно или индиректно намаляване на емисиите 

на парникови газове или адаптация към 

климатичните промени. 

При подготовка на подобно проектно предложение 

следва да се има предвид разпоредбата и на член 2 

(3). 



 

10 Допустимите административни разходи са 3% 

от проекта (максимум 1500 лева). Включват ли 

се в тях и разходите са поддръжка на 

"специализирано звено за управление на 

проекта" или на "специалист за управление на 

проекти" съгласно критерий I.1 за оценка на 

проектите и според точка 2.7 от формуляра, 

подточка "Определен екип за управление на 

проекта (ръководител, счетоводител и т.н.)"? 

Съгласно чл. 4 (2) от ОР е определен обхвата на 

дейностите, за които се предоставя финансиране. До 

3% от разходите са предвидени за администрация на 

проекта – тези разходи не са конкретизирани, но 

трябва да се имат предвид разпоредбите на чл. 3 (2), 

където са изброени недопустимите видове разходи. 

11 Допустимо ли е водещата организация да има 

партньори. Техния капацитет може ли да бъде 

част от капацитета на водещия партньор за 

изпълнение на проекта. Ако отговора е да, къде 

се описва това. 

В чл. 2 (4) от ОР  са дефинирани допустимите 

бенефициери по проектите и те са юридически лица, 

с изключение на търговците по смисъла на 

Търговския закон и кооперациите по смисъла на 

Закона за кооперациите. 

 

12 В чл. 4, ал. 3 на ръководството е посочено, че 

20 % от сумата на проектите са за 

образователни дейности и / или обучение по 

проблемите на изменението на климата и 

адаптация към климатичните промени. 

Посочено е, че това касае проекти за 

изграждане на малка инфраструктура. 

Означава ли, че това важи само за проекти по 

чл. 1, ал. 3 пар 1 на същото ръководство. Или 

важи и за проектите посочени  в чл. 1, ал. 3 пар 

2 - Дейности, свързани със смекчаването и 

адаптацията към климатичните промени, 

В чл. 4 (3) от ОР е посочено за кои проекти са 

предвидени до 20% разходи за образователни 

дейности. 



 

въпреки че не са посочени изрично в чл. 4, ал. 

3.  

 

13 Допустимо ли е за финансиране СМР за 

внедряване на мерки за енергийна ефективност 

/саниране, смяна на горивното стопанство и 

др./ на сгради от общинската образователна 

инфраструктура или други сгради общинска 

собственост в населените места извън 

общинския център? 

Съгласно чл. 4(1) (1) По ПМПК са допустими всички 

видове дейности, водещи до директно или 

индиректно намаляване на емисиите на парникови 

газове или адаптация към климатичните промени. 

В допълнение в чл.1(3) е конкретизирано, 

допустимостта на малки инфраструктурни проекти 

(доставка на апаратура, изграждане на малка 

инфраструктура, водещи до директно или 

индиректно намаляване на емисиите на парникови 

газове) или адаптация към климатичните промени; 

 

 

14 Може ли да се кандидатства само с енергийно 

и техническо обследване за сграда, в което 

подробно ще са развити предвидените 

дейности, както и техните стойности, а след 

евентуалното одобряване на проекта да се 

възложи инвестиционния проект, в който 

разработването на предвидените в 

обследването дейности ще се до развие, като 

няма да се надвишава общата проектна 

стойност? 

В чл. 1(3) подробно са описани видовете проекти, 

които са допустими за финансиране по Програмата.  

При реализиране на проекти следва да се има 

предвид разпоредбата на чл. 5(2).  

 

 



 

15 Обявеното индикативно финансиране по 

Програма Микропроекти за климата от 50 000 

лева включва ли ДДС? 

В чл. 2(2) на ОР е определен общия размер на 

предоставяното финансиране. 

16 Допустими ли са за финансиране дейности по 

изготвяне на Обследвания за енергийна 

ефективност? 

Съгласно чл. 4 (1) обхвата на дейностите, за които се 

предоставя финансиране трябва директно или 

индиректно да водят до намаляване на емисиите на 

парникови газове или адаптация към климатичните 

промени. 

17 Един кандидат може ли да подава повече от 

едно проектно предложение? 

Ограниченията в чл. 2 (4) са само относно 

допустимите кандидати. 

18 Допустим ли е проект с по висок бюджет от 

допустимото финансиране, при самоучастие на 

бенефициента в размер на разликата до 

крайната стойност на проекта? 

В чл. 2 (2) на ОР е определен общия размер на 

предоставяното финансиране. 

19 Чл.6. т.6.1 от Договора „……Всеки доклад 

трябва да съдържа пълна информация за 

всички аспекти на изпълнението на 

Микропроекта, включително постигането на 

неговите цели.“ 

Въпрос: Какъв е видът и формата на 

документа,  който ще отчете и декларира 

постигането на целите (примерно - спестяване 

на топло и електро енергия) и коя е 

1. В съответствие с чл. 6.1. от Договора за 

финансиране, образците на докладите се предоставят 

от НДЕФ към момента на стартиране на 

изпълнението на дейностите по Микропроекта 

(Приложения 5, 6, 6.1 и 7).  

2. В случай че при изпълнението на проекта са 

предвидени дейности, реализацията на които е 

свързано с издаването на конкретни документи, 

съгласно действащото законодателство, същите се 



 

организацията, която може да издаде този 

документ и той ще бъде приет за меродавен от 

НДЕФ. 

представят за деклариране постигането на 

заложените цели. Вида на документите се определя в 

зависимост от вида на изпълнявания проект. 

20 Точка 1 и 2 от Оборудване и строителство към 

Бюджета на Миропроекта –  

От кого трябва да бъдат съставени и одобрени 

количествено-стойностни сметки към проекта, 

и ще приемете ли такива изготвени от 

Бенефициента 

За всички проекти по програмите на НДЕФ се 

спазват разпоредбите на действащото българско 

законодателство. 

Количествено-стойностни сметки към проекта, могат 

да бъдат изготвени от Бенефициента, но следва да са 

придружени с Анализ на единичните цени по видове 
строително-монтажни дейности. 

21 Необходимо ли при първоначалното 

кандидатстване да бъде представен и изготвен 

работен проект с разрешение за строеж? 

За всички проекти по програмите на НДЕФ се 

спазват разпоредбите на действащото българско 

законодателство. 

22 Тъй като обекта е паметник на културата, 

заради котела необходимо ли е съгласуване с 

НИНКН? 

За всички проекти по програмите на НДЕФ се 

спазват разпоредбите на действащото българско 

законодателство. 

23 Дали е допустим проект за подмяна горивната 

база на общинско средно учебно заведение от 

дизелово гориво на природен газ по Програма 

Микропроекти за климата? 

В член 1, ал. 3 са изброени допустимите видове 

видове проекти: 

- Малки инфраструктурни проекти (доставка на 

апаратура, изграждане на малка инфраструктура, 

водещи до директно или индиректно намаляване на 

емисиите на парникови газове) или адаптация към 

климатичните промени; 

- Дейности, свързани със смекчаването и 

адаптацията към климатичните промени 



 

(разработване на стратегии /програми /доклади 

/анализи, образователни проекти, събития, 

публикации, научни изследвания и проучвания и др.) 

24 Моля да дадете тълкование на следния текст: 

"Декларирам, че чрез кандидатстване за 

предоставяне на финансиране по Програма 

“Микропроекти за климата (ПМПК) не се 

предвижда дублиране на финансирането за 

разходи, покривани от друга финансова схема 

от националния бюджет, бюджета на 

Общността или друг източник." 

Със средства по ПМПК не се одобряват и не се 

финансират, разходи за инвестиции, които се 

финансират изцяло или частично по друг проект, 

програма или друга финансова схема, финансирана 

от публични средства на националния, европейския 

бюджети или друг международен източник или 

чието финансиране би нарушило изискванията на 

националното и европейското законодателство в 

областта на държавните помощи. 

 

25 Разходите за възнаграждения на екипа на 

проекта към кое перо се отнасят?!? 

В чл. 3, ал. 2 са определени недопустимите разходи 

по Програма “Микропроекти за климата“ 
(2) Недопустими разходи по проектите са: - разходи за 

предоставяне на стипендии, покриване на дългове, лихви, такси, 

глоби; - разходи за закупуване на земя, сгради, автомобили, или 

офис оборудване; - разходи за заплати и/ или командировки в 

чужбина 

 

    

26 Ако член на екипа извършва и дейност по 

самия проект неговото възнаграждение за това 

къде се отнася? 

В чл. 3, ал. 2 са определени недопустимите разходи 

по Програма “Микропроекти за климата“ 

 



 

27 Ако е предвидено да се закупи сървър и/или 

друго оборудване, което ще се използва за две 

дейности, разхода къде се отнася? 

Приложение 1.3 (Бюджет) към Формуляра за 

кандидатстване от Оперативното ръководство на 

Програмата (Оборудване и строителство) 

 


