
ПОДПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКИ  
УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ“ 

Приложение 1 
 

Покана за набиране на проекти, чрез конкурентен подбор  по 
Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски 
градини“ (ЕЕОУДГ) към Инвестиционната програма за климата( ИПК) 

 
 

С решение на Управителният съвет от 23.02.2023 година, в съответствие с чл. 
66, чл. 68 от Закона за опазване на околната среда на Република България, чл. 57 
от Закона за ограничаване изменението на климата и Споразумение за продажба 
на Годишно разпределено количество емисии (Annual emissions allocations - 
AEAs) между Република България и Федерална република Германия и Решениe 
на МС № 814/21.10.2022 г., Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправя 
покана за набиране на проекти, за финансиране чрез конкурентен подбор по 
Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски 
градини“ (ЕЕОУДГ). 

Настоящата  покана за набиране на проекти е: 

 Без срок за кандидатстване. 

 С определен срок за кандидатсване. Формулярите за кандидатстване по 
реда на настоящата покана и придружаващите ги документи  се приемат до 17 ч. 
на 30/06/2023 г. 

Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по настоящата Покана се 
осъществява с финансови средства, постъпили в НДЕФ по Споразумение за 
продажба на Годишно разпределено количество емисии (Annual emissions 
allocations  - AEAs) между Република България и Федерална република Германия. 
Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по реда на 
настоящата Покана за всички одобрени проекти възлиза на 6 300 000,00 лева.  

 
Начини и размер на финансиране 

1. Безвъзмездната финансова помощ по настоящата Покана е за 
финансиране на мерки за енергийна ефективност в следните обекти: 

 Общинска детска градина; 

 Общинско училище. 

2. Безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата Покана се 
предоставя за финансиране на част от инвестицията по проекта, свързана с 
изпълнението на пакет от енергоспестяващи мерки, който  води до достигане на 
нормативно определеният минимален или по-висок клас на енергопотребление за 
съответния тип сграда. 

3. Максималният размер на БФП по един проект е до 70% от общата 
стойност на инвестиционните разходи за енергоспестяващи мерки (ЕСМ), но не 
повече от 420 000 лева. 

4. В рамките на настоящата покана през периода на прием, един кандидат 
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може да подаде само едно проектно предложение за училище или детска 
градина, обект на интервенция. 

5. Един проект по Подпрограма ЕЕОУДГ може да включва само един обект. 

6. Предлаганите интервенции следва да се реализират в рамките на 

проекти, които не са подадени за финансиране или не са финансирани по други 

действащи национални и/или европейски програми. Под действащи 

национални и/или европейски програми следва да се разбира, че по тези 

програми не са обявени процедури за кандидатстване за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ през периода 28.02.2023 г. - 30.06.2023 г. 

 
Изисквания за допустимост на разходите 

За да се считат за допустими по Подпрограма ЕЕОУДГ на ИПК, извършените 
разходи 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 и надлежно описани в 
Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация, приложено 
към Формуляра за кандидатстване; 

 да са извършени само за допустими дейности; 

 да отговарят на принципите за добро финансово управление – 
икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства; 

 да са реално осъществени и доказуеми с подходящи документи, 
предвидени в Правилата за финансиране по Подпрограма ЕЕОУДГ и детайлно 
описани в проектното предложение и отчетени през срока за изпълнение на 
проекта, определен в Договора за финансиране; 

 да са отразени в счетоводната и данъчна документация на бенефициера и 
да могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна 
пътека; 

 да могат да се установят и проверят и да бъдат подкрепени от оригинални 
разходооправдателни документи; 

 да не са финансирани по друг проект, програма или друга финансова 
схема, финансирана от публични средства на националния, европейския 
бюджети или друг международен източник; 

 разходите, свързани с изпълнението на договори за доставка на стоки, 
предоставяне на услуги и строителство са допустими, ако договорите са сключени 
съгласно ЗОП и следват Правилата за финансиране на  проекти  по Подпрограма 
ЕЕОУДГ.  
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Начин на представяне на проектите 

Проектите се представят в ИБ на НДЕФ с приложеният формат на Формуляр 
за кандидатстване за финансиране на проект в рамките на Подпрограма ЕЕОУДГ 
към ИПК по образец (Приложение 3) и придружаващите го документи, описани в 
него.  

Един Формуляр може да се отнася само за едно училище или детска 
градина, обект на интервенция. 

Попълненият Формуляр с предоставена информация по всички негови 

раздели, заедно с всички негови приложения се подава на място в ИБ на НДЕФ в 
оригинал, както следва: 

- Формуляр за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по 
Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ 
(ЕЕОУДГ) – (образец - Приложение 3) – (записан на диск във формат word и в 
оригинал, на хартия или подписан с КЕП в pdf формат). 

- Декларация за допустимост на обекта – (образец – Приложение 2) – (на 
хартия в оргинал и сканиран pdf или подписан с КЕП в pdf формат). 

- Декларация за допустимост на кандидата (образец – Приложение 6) – (на 
хартия в оригинал и сканиран pdf или подписан с КЕП в pdf формат). 

- Заверено вярно с оригинала копие на документ за собственост и актуална 
скица на недвижимият имот – (на хартия и сканиран pdf). 

- Съгласуване по реда на Закона за културното наследство в случай, че 
сградата е недвижима културна ценност- заверено копие, ако е приложимо – (на 
хартия и сканиран pdf). 

- Решение на Общинският съвет, с което се изразява съгласие за 
кандидатстване с конкретното проектно предложение (заверено копие) – (на 
хартия и сканиран pdf).  

- Решение на Общинският съвет за осигуряване на необходимите средства за 
съфинансиране за изпълнение на избраният пакет енергоспестяващи мерки 
(заверено копие) – (на хартия и сканиран pdf).   

- Решение на Общинският съвет за финансиране на СМР извън обхвата на 
предписаните в избрания пакет енергоефективни мерки в случай, че се 
предвиждат такива (заверено копие) – (на хартия и сканиран pdf). 

- Копие на Обследване за енергийна ефективност на сгради – доклад, резюме 
и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация 
(доклада в word и pdf, резюмето и сертификата в excel и pdf). 

- Декларация за липса на дублиране (образец – Приложение 7) – (на хартия в 
оргинал и сканиран pdf или подписан с КЕП в pdf формат). 

 
Кандидати, които на етапа на кандидатстване имат разработен 

работен/технически проект и разрешение за строеж 
 
- Работен/технически проект по всички части, разработен съгласно 

избрания пакет енергоспестяващи мерки, одобрен по реда на ЗУТ. – 
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(окомплектован съгласно образец Приложение 8 - изисквания към 

инвестиционните проекти) - (два екземпляра на хартия). 

- Решение на експертния съвет на одобряващата администрация, съгласно 

чл.142, ал. 6 от ЗУТ, в случаите на строежи 3 -та, 4-та и 5-та категория – (два 

екземпляра на хартия и сканиран pdf). 

- Оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото 

изискване по чл. 169, ал. 1, т .6 от ЗУТ – (два екземпляра на хартия и сканиран pdf). 

- Подробна количествена и количествено-стойностна сметки (КСС), 

подредени по енергоспестяващи мерки, съгласно избраният за изпълнение пакет 

енергоспестяващи мерки – (образец - Приложение 5) - (два подписани от 

възложителя екземпляра на хартия, сканирани в  pdf и задължително във формат excel). 

- Техническа спецификация на материалите и оборудването – (два 

подписани от Възложителя екземпляра на хартия, сканирани в  pdf и задължително във 

формат excel). 

- Разрешение за строеж по реда на чл. 148-156 от ЗУТ – (два екземпляра на 

хартия и сканираи във формат pdf). 

 
Кандидати, които на етапа на кандидатстване нямат разработен 

работен/технически проект 
 
- Виза за проектиране съгласно чл. 140/140а от ЗУТ – (на хартия и сканиран 

pdf) 

- Задание за проектиране – (на хартия и сканиран pdf) 

- Количествена и количествено-стойностна сметки (КСС) по окрупнени 

показатели подредени по енергоспестяващи мерки, съгласно избрания за 

изпълнение пакет енергоспестяващи мерки подписана от изготвилият я 

проектант и възложителя (образец - Приложение 5) – (един подписан от 

възложителя  и изготвилият я проектант екземпляр на хартия, сканиран pdf и 

задължително във формат excel). 

 

Всеки приет Формуляр получава входящ идентификационен номер с 
отбелязани дата, час и минута.  По-подробна информация за параметрите на 
проектите, етапите на кандидатстване, оценката и реализацията на проектите 
е представена в Правилата за финансиране на проекти по Подпрограма 
„Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ) 
на www.ecofund-bg.org  

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат 
разяснения във връзка с Правилата за финансиране до 10 работни дни преди 
крайният срок за подаване на Формуляри за кандидатстване. Допълнителни 

http://www.ecofund-bg.org/
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въпроси могат да се задават само на електронната поща: ecofund@ecofund-
bg.org. 

Разясненията се дават в срок до 5 работни дни по отношение на 
Правилата за финансиране и се публикуват на официалния сайт на НДЕФ: 
www. ecofund-bg.org в раздела на Подпрограма ЕЕОУДГ, не могат да съдържат 
становище относно качеството на проектното предложение и са 
задължителни за всички кандидати. 
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