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Публикувано на 20.03.2018 г. 

№, дата на 

получаване 
Данни на подателя (име и/или ел. поща), въпрос Разяснение от УО 

№ 1, 

13.03.2018 г. 

Снежина Табакова (tabakova@abv.bg) 

 

Уважаеми госпожи и господа, Община Троян има намерение да 

кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по обявената 

процедура № BG06RDNP001-7.001. След като се запознахме с 

условията за кандидатстване, възникнаха следните въпроси, на които 

моля да получим отговор: 

1. В т. 14 е записано, че допустими разходи по процедурата са разходи 

за консултантски услуги, извършени както по време на подготовка на 

проекта, така и по време на неговото изпълнение, в т. ч. 

консултантски услуги, свързани с управлението на проекта. Въпросът 

ни е, допустими ли са разходи за управление на проекта, което да се 

осъществява от служители на бенефициента Община Троян, така 

както е разписано в ПМС 189 от 28.07.2016 г.? 

 

2. В т.24.1. е представен списък с изискуемите документи. Един от тях 

е влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста 

от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното 

разнообразие или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разходи за управление на проекта, 

осъществявано от служители на 

кандидата/бенефициента не са допустими по 

всички обявени процедури по подмярка 7.2, тъй 

като се приема като собствен принос към 

проекта. Такъв разход не е предвиден в 

Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014- 2020 г.   

2. Няма значение датата на издаването на 

документа, при условие, че инвестиционното 

намерение остава непроменено.  
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за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета 

и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с 

който/което се одобрява осъществяването на инвестиционното 

предложение, респективно се съгласува планът/програмата/проектът. 

Въпросът ни е, има ли значение датата на издаване на посочения 

документ? Ще бъде ли приет документ, издаден през 2016 г., при 

условие, че инвестиционното намерение (проекта) остава не 

променено? 

3. Друг изискуем документ е удостоверение от НИНКН за статута на 

обекта като недвижима културна ценност. Поставяме същия въпрос, 

ще се приеме ли документ, издаден през 2017 г.   

  

Снежина Табакова - главен експерт „Планиране и проекти“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Да, ще се приема. 

Публикувано на 29.03.2018 г.  

№ 2, 

23.03.2018 г. 

Община Венец obs_vn@abv.bg 

 

Във връзка с публикуваните „Условия за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ по 

процедура № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и 

тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
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всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., бихме желали 

да получим разяснения. 

1. Когато път от общинската пътна мрежа преминава през 

населено място (частта от пътя в населеното място), как следва да се 

разглежда, като елемент от уличната мрежа или от пътната мрежа?  

 

2. Поне една улица във всяко едно от населените места, включени 

в инвестицията по проекта, с който ще кандидатстваме осигурява 

свързаност с общински път (с частта от пътя), преминаващ през 

съответното населеното място, то тогава следва ли проектът да получи 

18 точки по критерий №3 „Изграждане и/или реконструкция на 

инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено 

място с по-висок клас републикански пътища“? 

3. Обектите които ще бъдат включени в проектното предложение 

са възложени за проектиране с няколко договора за услуги в различно 

време през годините, но не по-рано от 1 януари 2014 г. , като за тях си 

има и издадени разрешения за строеж. Допустимо ли е представяне на 

няколко разрешения за строеж, като в същите фигурират и други 

улици освен тези, които ще бъдат включени в проектното 

предложение или следва да бъде представено едно разрешение за 

строеж, в което да са включени само обектите от проектното 

 

 

 

1. Съгласно т. 16, към раздел 14.3 „Недопустими 

разходи“ от условията за кандидатстване 

инвестиции за улици, които са част от местен 

или републикански път не са допустими за 

подпомагане. 

2. Да. 

 

 

 

 

 

 

3. Допустимо е представянето на няколко 

разрешения за строеж както и разрешение за 

строеж, в които фигурират и други улици освен 

тези, които ще бъдат включени в проектното 

предложение. Следва да се има предвид, че в 

срока за изпълнение на проектното 

предложение, обекта на инвестицията е 

необходимо да бъде въведен в експлоатация. 
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предложение с което ще се кандидатства?  

4. Разходите за консултантски услуги, свързани с подготовката на 

проектното предложение и по точно разходите за попълване на 

формуляра за кандидатстване, за изготвянето на бюджет на проекта, за 

попълване на  изискуемите образци и декларации, неразделна част от 

проектното предложение, както и други релевантни документи за 

целите на кандидатстването, допустими ли са по обявените процедури 

по подмярка 7.2? 

5. Полето „Екип“ от формуляра за кандидатстване е 

задължително за попълване. Кандидатът следва да посочи конкретни 

имена на физически лица – членове на екипа за управление 

(ръководител на проекта, координатор, финансист и др.), това са лица, 

които извършват периодично повтарящи се дейности, свързани с 

организацията, координирането, управлението и докладването на 

дейностите и резултатите по проекта. Тези членове следва да бъдат 

служители на Бенефициента ли? 

 

4. Да. 

 

 

 

 

 

 

5. Не, не е задължително да бъдат служители на 

бенефициента. 

Публикувано на 05.04.2018 г.  

№ 3, 

26.03.2018 г. 

Община Рудозем ob.rudozem@gmail.com  

 

До УО на ПРСР 2014 2020 

Уважаеми г-н/г-жо, 

Община Рудозем възнамерява да кандидатства за безвъзмездна 

финансова помощ по обявената процедура чрез подбор № 
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BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

След като се запознахме с условията за кандидатстване, възникна 

следният въпрос, на който моля да получим отговор:  

От насоките за кандидатстване по т. 24.2. "Списък с документи, 

доказващи съответствие с критериите за подбор на проекти" е 

необходимо да представим "Извадка от общия устройствен план на 

общината с ясно отбелязани/маркирани участъци от улиците, които са 

обект на настоящото проектно предложение, с цел доказване на 

заявения брой точки по критерий". В тази връзка община Рудозем 

няма изработен и одобрен ОУП, следователно не можем да 

представим такава извадка. Въпросът ни е можем ли да представим 

такава извадка от одобрени Регулационни и кадастрални планове. 

 

Павлина Боюклиева - гл. експерт "Проекти и програми" в община 

Рудозем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, но само ако общината няма утвърден общ 

устройствен план. 

№ 4, 

29.03.2018 г. 

Kaloyan Hristov ki_hristov@abv.bg 

 

 

 

mailto:ki_hristov@abv.bg


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И 

СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. 

„ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ 

УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

 

6 
 

Здравейте, 

 

2. Съгласно обявените насоки за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръжения и принадлежностите към тях“, ако общината е имала 

одобрен проект за училище, в настоящия прием може да кандидатства 

само за един проект от следните процедури по подмярка 7.2: 

- „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 

подобряване на тяхната енергийна ефективност“ 

- „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 

ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 

потребности от общинско значение“  

- „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 

на спортна инфраструктура“ 

Правилно ли тълкуваме горното твърдение от насоките за 

кандидатстване? 

Поздрави 

2. Процедура чрез подбор – Улици. 

- Кандидат община, която има одобрен проект за 

дейността по т. 1.1 от Заповед № 09 – 552 от 2 

август 2016 г. на министъра на земеделието и 

храните не е допустим кандидат по настоящата 

процедура за Улици. 

- Кандидат община, която има одобрен проект за 

дейността по т. 1.1 от Заповед № 09 – 988 от 14 

декември 2016 г. на министъра на земеделието и 

храните не е допустим кандидат по настоящата 

процедура за Улици. 

- Един кандидат може да подаде едно проектно 

предложение по настоящата процедура - Улици 

при спазване изискванията на предходните две 

условия. 

- При условие, че един кандидат няма подадени 

проектни предложения по обявените през 2018 

г. процедури за Училище, Детска градина, 

Физкултурен салон, може да подаде и не 

повече от две проектни предложения по 

следните обявени през 2018 г. процедури: 

Енергийна ефективност, Площи, Спорт. 

- При условие, че един кандидат има подадено 
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проектно предложение по обявени през 2018 г. 

процедури чрез подбор: Училище, Детска 

градина, Физкултурен салон, може да подаде и 

не повече от едно проектно предложение по 

следните обявени през 2018 г. процедури: 

Енергийна ефективност, Площи, Спорт. 

№ 5, 

29.03.2018 г. 

Ventsislav Krastev venty@ventyvlc.com 

 

Уважаеми дами и господа, 

при наличие на СМР по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 

активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г. и ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-7.001 – 

УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И 

ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ 

ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 

7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. и е необходимо да бъде одобрен 
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инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или 

„Работен проект” в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 

4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 

(ДВ, бр. 51 от 2001 г.) (Наредба № 4 от 2001 г.) и техническите 

спецификации на съоръженията и/или принадлежностите, включени в 

проекта. Въпроса е възможно ли е предвидените инвестиции да се 

изграждат разделно и само за част от тях да се кандидатства по 

процедурите? 

С уважение: В.Кръстев 

 

 

Въпросът следва да бъде конкретизиран и да 

обхваща само настоящата процедура чрез 

подбор на проектини предложения № 

BG06RDNP001-7.001 

№ 6, 

30.03.2018 г. 

Община Правец obshtina@pravets.bg 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

Във връзка с получено писмо с Ваш изх. №91-301 от 02.03.2018 г. с 

което ни уведомявате, че Община Правец не е допустим кандидат по 

вече отворените процедури за приеми на проектни предложение по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ бр. 60 от 2016 г.), 

бихме искали разяснения по следния въпрос. 

I. В утвърдените условия за кандидатстване точка 11.2. Критерии за 

недопустимост на кандидатитеса разписани следните условия: 

1. Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ в процедурата чрез подбор не 

могат да участват и безвъзмездна финансова помощ не се предоставя 
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на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от ЗОП 

или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за 

възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима 

държавна помощ. Кандидатите са длъжни да декларират, че не 

попадат в някоя от категориите, посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 

и чл. 7 от Постановление № 162 на Министерски съвет от 2016 г. за 

определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (Обн., 

ДВ, бр. 53 от 2016 г.). Потенциалните кандидати не могат да участват 

в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна 

финансова помощ, в случай, че: 

1.1. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, 

за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 

217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 

353 е от Наказателния кодекс; 

1.2. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, 

за престъпление, аналогично по т. 1.1, в друга държава членка или 

трета страна; 

1.3. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

1.4. е установено, че: 

а) са представили документ с невярно съдържание, свързан с 
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удостоверяване липса на основания за отстраняване или изпълнението 

на критериите за подбор; 

б) не са предоставили изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване липса на основания за отстраняване или изпълнението 

на критериите за допустимост или подбор; 

1.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или 

съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 

ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 288, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от 

Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидата е установен; 

1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

1.7. не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за 

възстановяване на представената им неправомерна и несъвместима 

държавна помощ. 

2. Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.6 се отнасят за кмета на общината. 

Съответствието с изискванията по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7 се 

доказват при кандидатстване само с декларация съгласно Приложение 

№ 2 от настоящите Условия за кандидатстване. 

Преди сключване на административния договор декларираните 

обстоятелства се доказват и се извършва проверка от ДФЗ-РА, 

относно същите: 

а) с официални документи, издадени от съответните компетентни 
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органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, или 

заверени копия от тях. 

б) с декларация – за всички останали обстоятелства, които не са били 

декларирани на предходен етап, или когато е настъпила промяна във 

вече декларирани обстоятелства. 

3. Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема, когато 

ДФЗ-РА или друг компетентен орган установи, че 

кандидатът/бенефициента е създал изкуствено условията, необходими 

за получаване на това предимство, в противоречие с целите на 

европейското право и българското законодателство в областта на 

допустимата за подпомагане дейност по настоящите Условия за 

кандидатстване. 

В описаните и утвърдени по-горе критерии за недопустимост на 

кандидатитене е поставено изискване, общината да е недопустим 

кандидат, ако същата има влязъл в сила акт за установено публично 

държажно вземане по проект/и, финансирани от Програмата за 

развитие на селските райони за Периода 2007-2013 г., което е в 

противоречие с получено писмо с Ваш. Изх. № 91-301 от 02.03.2018 г. 

В тази връзка моля да уточните дали Община Правец е допустим 

кандидат по отворените процедури за прием по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 

 

 

По настоящите Условия за кандидатстване 

допустими кандидати са само общини, а 

допустимата дейност е свързана със 

строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на общодостъпна 

инфраструктура – нови и съществуващи улици и 

тротоари и съоръженията и принадлежности 

към тях, която е с особено важен обществен 

интерес. Кандидатите общини съгласно 

националното законодателство са задължени в 

качеството си на публични органи да изграждат 

и подържат тази публична инфраструктура. 

Поради факта, че кандидатите са малки общини 

от селските райони, с малък годишен бюджет и 

приходи, няма да могат без предоставената 

подкрепа по настоящите Условия за 

кандидатстване да изпълнят задълженията си да 

изграждат и поддържат публичната 

инфраструктура. В тази връзка по настоящите 

Условия за кандидатстване се приема, че 

подкрепата се предоставя за да се защитят 
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за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ бр. 60 от 2016 г.) 

С уважение,  

РУМЕН ГУНИНСКИ  

Кмет на община Правец 

особено важни обществени интереси и поради 

това не се прилагат изискването на чл. 54, ал. 1, 

т. 3 от ЗОП. 

№ 7, 

03.04.2018 г. 

Община Чавдар obchavdar@abv.bg 

Уважаеми госпожи и господа, 

Община Чавдар планира да кандидатства с проектно предложение по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите 

към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 

2020 г. Моля да вземете предвид факта, че община Чавдар кадидатства 

в периода на прием по подмярка 7.2, обявен със Заповед No РД09-

552/02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, със същият 

проект, но проектното предложение беше отхвърлено поради липса на 

наличен бюджет по подмярката. При настоящата процедура 

планираме да кандидатстваме със същия технически проект, но в 

проектното предложение няма да включваме всички подобекти от 

него, поради редукцията в максимално допустимите разходи от 1 000 

000 евро на 600 000 евро. 
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Във връзка с нашето кандидатстване имаме следните въпроси: 

1. Ще се приемат ли за допустими разходите за проектиране, при 

положение че представим договора за проектантски услуги, който сме 

представили и при предишното кандидатстване? 

2. Ще се приемат ли за допустими разходите за консултантски 

услуги за подготовка на проекта, при положение че представим 

договора за консултантски услуги, който сме представили и при 

предишното кандидатстване? 

3. Допустимо ли ще е да използваме същия технически проект, 

както при предходното кандидатстване, като посочим във Формуляра 

за кандидатстване, Основна информация за проектното предложение 

(Приложение 7) и ТДИ (Приложение 8), за кои конкретни подобекти 

ще търсим финансиране? 

 

 

 

 

4. Следва ли Разрешителното за строеж по ЗУТ да бъде 

променено, като от него се изключат подобектите, за които няма да 

кандидатстваме за финансиране? 

 

 

 

1. Допустими са разходи за проектиране, 

свързани с обектите, за които се кандидатства за 

финансиране, в конкретното проектно 

предложение. 

2. Разходите за консултантски услуги следва да 

са свързани с подготовката на конкретното 

проектно предложение. 

 

3. Съгласно условията за кандидатстване, за 

обектите на инвестицията по проектното 

предложение, когато се изисква съгласно Закона 

за устройство на територията, следва да има 

одобрен инвестиционен проект, изработен във 

фаза „Технически проект“ или „Работен проект“ 

в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба 

№ 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти. 

4. Допустимо е представянето на няколко 

разрешения за строеж както и разрешение за 

строеж, в което фигурират и други улици освен 

тези, които ще бъдат включени в проектното 

предложение. Следва да се има предвид, че в 

срока за изпълнение на проектното 
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5. Следва ли Становището за необходимост от ОВОС да бъде 

променено, като от него се изключат подобектите, за които няма да 

кандидатстваме за финансиране? 

С уважение,  

Пенчо Геров - кмет на община Чавдар 

предложение, обекта на инвестицията е 

необходимо да бъде въведен в експлоатация. 

5. Съгласно Раздел 24.1. Списък с общи 

документи, т. 10 от Условията за 

кандидатстване е необходимо за обектите на 

инвестиция, включени в проектното 

предложение да има акт/писмо, с който/което се 

одобрява осъществяването на инвестиционното 

предложение, респективно се съгласува 

планът/програмата/проектът. 

№ 8, 

03.04.2018 г. 

Elena Mihailova eli.mihailova@hotmail.com 

Здравейте, 

Във връзка с процедура № BG06RDNP001-7.001 Улици 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите 

към тях“ имам следното запитване: 

Има ли ограничение в броя на населените места и обектите, които 

могат да бъдат включени в проект за Строителство, реконструкция 

и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръжения и принадлежностите към тях в общината? 

С уважение, 

Елена Михайлова 

 

 

 

 

 

 

Няма ограничение за броя на населените места и 

обектите, които могат да бъдат включени в 

проектно предложение. 

 Публикувано на 13.04.2018 г.  

mailto:eli.mihailova@hotmail.com
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№ 9, 

20.03.2018 г. 

с вх. № 10 – 

394 от 

20.03.2018 г. 

Хатидже Георгиева 

Уважаема г-жо Вели 

Във връзка с възникнали въпроси относно прилагането на методиката 

и критериите за оценка на проектните предложения по Подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ бихме желали да ни 

дадете разяснения по дейност: Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и 

съоръжения и принадлежности към тях 

В критерии за подбор на проектни предложения в т. 3 е изписано: 

„Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, което 

осигурява директна свързаност на населеното място с по-висок клас 

републикански пътища. 

Чрез инвестициите по проекта ще се осигури директна транспортна 

свързаност на населено място/населени места на територията на 

община от селски район с по-висок клас път като поне една улица във 

всяко едно от населените места, в които ще се изпълнява 

инвестицията осигурява свързаност на населеното място с по-висок 

клас път“ 

Това да се тълкува ли че всяка една улица в проектното предложение 

да има директна свързаност с по-висок клас път? 

С уважение: 

Хатидже Георгиева – зам. кмет на община Сунгурларе 

 

 

В критерия не е предвидено изискване „всяка една 

улица в проектното предложение да има директна 

свързаност с по-висок клас път“. 

Ако проекта ще се изпълнява на територията на 

няколко населени места е необходимо поне една 

улица във всяко едно от населените места, в които 

ще се изпълнява инвестицията да осигурява 

свързаност на съответното населено място с по-

висок клас път, за да получи проектното 

предложение точки по този критерий. 
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 Публикувано на 19.04.2018 г.  

№ 10, 

11.04.2018 г. 

Юлия Енева yuliya.eneva@abv.bg 

Здравейте,  

Във връзка с процедура № BG06RDNP001-7.001 Улици 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите 

към тях“ имам следното запитване:  

Ако проектното предложение включва инвестиции в няколко 

населени места /примерно две/  как се изчислява Критерият 4.„Брой 

население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и 

обхвата на териториално въздействие“? За „брой население“ се взима 

общата сумарна стойност от населението на двете населени места или 

се  определя спрямо населеното място  с най-голяма дължина на 

уличната  мрежа /респективно и с най-голяма инвестиция/? 

Примерно: Ако населено място А е с 810 жители, а населено място Б е 

с население 3 202 души, като дължината на уличната мрежа в 

населеното място А е по-голяма ( в инвестиционното намерение), по 

критерий 4.„Брой население, което ще се възползва от подобрените 

основни услуги и обхвата на териториално въздействие“ колко точки 

 

 

 

 

 

 

 

В критерия изрично е посочено, че се отчита 

само броя на населението на населеното 

място/населените места, в които ще се изгражда или 

реконструира уличната мрежа. В критерия ясно са 

посочени и двете хипотези т.е, когато е предвидено 

инвестицията да се изпълнява в едно населено място 

или в повече от едно населено място.  

Критерият не е обвързан с дължината на уличната 

мрежа в отделните населени места.  

Конкретно по поставения от вас въпрос се сумира 

броя на населението на двете населени места. 
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ще се присъдят? 20 точки или 12 точки? 

№ 11,  

12.04.2018 г. 

Петя Младенова petia.1231@gmail.com 

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване по процедура № 

BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръжения и принадлежностите към тях“ 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., 

бихме искали разяснения по следните въпроси: 

Въпрос 1. Общината чрез проведена обществена поръчка/открита 

процедура по ЗОП/е избрала изпълнител и е сключила договор през 

2016 г. с предмет: „Изготвяне на Заявления за подпомагане 

необходими на общината за кандидатстване с проектни предложения 

по Мярка07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 

източници и спестяване на енергия“ на „Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г.“, като конкретно са описани 

наименованията на проектните предложения. Във връзка със 

сключения договор, съгласно Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Да. Разхода ще е допустими при условие, че е 

възможно изменение на договора за обществена 

поръчка съгласно разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и при условие, че са 

спазени изискванията на раздел 14.2 „Условия 

за допустимост на разходите“ от Условията за 

кандидатстване и същите се отнасят за 

проектното предложение, с което ще се 

кандидатства. 
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общината е кандидатствала с конкретно проектно предложение. 

Проектното предложение получи отказ за финансиране. 

Въпросът ни е разходите по този наш договор от 2016 г., за 

изготвянето на конкретното проектно предложение, ще бъдат ли 

допустими за предстоящия прием, имайки предвид т. 14.2 Условията 

за допустимост на разходите от Условията за кандидатстване 

/Приложение 1 към Заповед № РД 09-206 от 06.03.2018 г./, т. 3 

„Разходите по т. 2 от Раздел. 14.1. „Допустими разходи“ са допустими, 

ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали 

всички свързани с тях плащания са направени“. 

Въпрос 2. В критериите за подбор на проектни предложения с 

включени инвестиции за строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и 

съоръженията и принадлежностите към тях, един от критериите е: 

Брой население, което ще се възползва от подобрените основни 

услуги и обхвата на териториално въздействие, а именно: 

Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени 

места, разположени на територията на общината, с общо население до 

… ….. души (по данни на Националния статистически институт към 

края на годината, предхождаща датата на кандидатстване; за приеми 

на заявления за подпомагане, обявени през първото тримесечие на 

2018 г. се отчитат данни на Националния статистически институт към 

31.12.2016 г.) - отчита се броят на населението само на населеното 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В критерия изрично е посочено, че се отчита 

само броя на населението на населеното 

място/населените места, в които ще се изгражда 

или реконструира уличната мрежа. В критерия 

ясно са посочени и двете хипотези т.е, когато е 

предвидено инвестицията да се изпълнява в 

едно населено място или в повече от едно 

населено място. 

Не се включват населението на всички населени 

места в общината, а само населеното 

място/населените места, в които ще се изгражда 

или реконструира уличната мрежа. 
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място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира 

уличната мрежа. 

Въпроса ни е при положение, че инвестицията по настоящото 

проектно предложение ще се изпълнява в повече от едно населено 

място в общината, при формиране на точките за този критерии ще се 

вземат ли предвид населението и на всички населени места? 

 

№ 12,  

16.04.2018 г. 

Светлана Динкова svil_mirpp@abv.bg 

Здравейте! 

Имаме конкретен въпрос във връзка с разходите допустими за 

консултантски услуги за управление на проект: 

1. Допустимо ли е да бъдат заложени в бюджета на проекта 

възнаграждения на служители на бенефициента, съгласно ПМС N189 

за определяне на национални. правила за допустимост на разходите по 

програмите, съфинансирани. от европейските структурни и 

инвестиционни фондове, за програмен. период 2014 - 2020 г. 

 

 

 

2. При положение, че външен консултант за управление на проекта 

към момента на кандидатстване не е избиран, съгласно ЗОП и 

конкретните личности не са известни, чии имена, би следвало да се 

 

 

 

 

1. Разходи за управление на проекта, 

осъществявано от служители на 

кандидата/бенефициента не са допустими по 

всички обявени процедури по подмярка 7.2, тъй 

като се приема като собствен принос към 

проекта. Такъв разход не е предвиден в 

Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014- 2020 г.  

2. В поле „Екип“ в електронния формуляр за 

кандидатстване могат да се запишат, както 

служители на бенефициента, така и служители, 
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запишат в полето Екип във формуляра за кандидатстване, при 

положение, че в указанията за попълване в ИСУН е записано, че 

полето е задължително? 

Успешна седмица! 

Общинска Администрация Свиленград 

Дирекция "Местно икономическо развитие, проекти и програми" 

 

които не са от общината. В случай, че е 

проведена процедура за управление на проекта 

и има избран изпълнител, лицата могат да бъдат 

включени в поле „Екип“. 
 

 


