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Дата на разясненията от УО: 26.08.2016 г. 

202. 19.08.2016 г 

 

Здравейте,  

 

във връзка с процеса на одобрение на енергийните одити от АУЕР, в Указанията 

за кандидатстване , в т. 13.1. е описана процедурата и сроковете за реакция на 

АУЕР по подадени одити. Съгласно Указанията, АУЕР разполага с 15 

(петнадесет) работни дни от датата на получаване на енергийния одит като денят 

на получаване на енергийния одит не се брои - при първо представяне на 

енергийния одит и 10 (десет) работни дни от дата на получаване на преработения 

енергиен одит/датата на получаване на изисканото разяснения, като денят на 

получаване не се брои, при повторно представяне на енергийния одит/ след 

представяне на изисканото разяснение.  

Към момента, АУЕР вече е в процес на забавяне на издаването на 

становища/изпращането на искания за разрешение на проекти , които са подадени 

преди повече от 15 работни дни.  

 

Въпросът е следният: 

1. Как ГД ЕФК, в качеството си на УО по ОПИК и Договарящ орган по тази 

процедура ще гарантира спазването на сроковете от страна на АУЕР?  

 

2. Какво се случва, ако АУЕР не е в състояние да издаде становища на всички 

подадени одити до 12 октомври 2016 г. (когато е последният възможен краен срок 

за подаване на предложенията към УО)?  

 

 

Считам, че след като кандидатите са задължени да спазват нормативно 

определените срокове, в рамките на коректността е и институциите да спазват 

тяхната страна от задълженията си.  

 

 

С уважение, 

 

Подател: И. Георгиева 

 

 

1. Спазването на сроковете по разглеждане на енергийните одити е 

отговорност на АУЕР. Контролът от страна на ГД ЕФК по спазването на 

сроковете от страна на АУЕР се осъществява в рамките на подписаното 

между Министерство на икономиката и АУЕР споразумение. 

 

2. В случай че издаването на становища от страна на АУЕР по всички 

получени енергийни одити до 12.10.2016 г. е невъзможно поради големия 

брой подадени енергийни одити в последните дни, преди изтичане на 

крайния срок, Управляващият орган ще предприеме действия за 

удължаване на срока за подаване на проектни предложения към УО.  
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Ел. поща: georgieva.consult@gmail.com 

203.  19.08.2016 Уважаеми дами и господа, 

 

Във връзка с процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките 

и средни предприятия“ моля за отговор на следния въпрос: 

 

1. Задължително ли е включването на дейност и разходи за енергиен одит и 

на дейност и разходи за финансов одит (приложимо за проекти със 

стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 

872,5 лв.), при условие че двете дейности не носят допълнителни точки в 

оценката на проектните предложения? Възможно ли е двата одита да 

бъдат извършени от кандидата/бенефициента без да бъдат включени като 

отделни дейности в проекта? Възможно ли е разходите за енергиен одит 

и разходите за финансов одит да бъдат за сметка на 

кандидата/бенефициента и да не бъдат включени в бюджета на проекта?  

 

Благодаря предварително за Вашия отговор. 

 

 
Поздрави, 

 

Подател Десислава Петрова 

Ел. поща: d.petrova@addproekti.com 

 

Включването на разходи за енергиен одит и финансов одит в проектното 

предложение не е задължително. Разходите могат да са изцяло за сметка 

на бенефициента. 

Включването на дейности за изготвянето на енергиен и финансов одит е 

задължително, само когато в проектното предложение са включени 

разходи за съответния одит. 

Обръщаме внимание, че енергийният одит е условие за допустимост на 

проектите и е задължителен документ за етап оценка на проектното 

предложение. Финансовият одит е задължителен за проекти с 

безвъзмездна помощ  над 750 000 евро и следва да бъде представен на 

етап отчитане изпълнението на проекта.  

 

 

 

 
 
 

 


