
 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ 

ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО 

ЗНАЧЕНИЕ“ 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 

 

 

1 
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№, дата на 

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

№ 1, 

21.03.2018 г. 

Теодора Костова kostova@ippm-bg.org  

 

Относно: Въпрос с искане за разяснение относно Насоки за 

кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти BG06RDNP001-

7.006 – Площи  „Изграждане и/или обновяване на площи за широко 

обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществените потребности от общинско значение“ 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. 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Необходимо е разяснение по отношение на текст на стр. 15 от 

насоките, който гласи „Важно!!! За проектите, които включват улично 

озеленяване и площади не са предвидени в настоящите Условия за 

кандидатстване специфични изисквания и документи“.  

 

 

 

Ограничението „Подпомагат се проекти, като в 

един проект могат да се включват обекти в не 

повече от четири населени места“ важи за 

всички допустими дейности, съгласно условията 

за кандидатстване. 
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1. Това означава ли, че в един проект, който включва обекти за улично 

озеленяване и/или площади могат да се включват обекти в повече от 4 

населени места? Т.е, че ограничението поставено отново на стр. 15 в 

II. Специфични изисквания за паркове и градини: 1. „Подпомагат се 

проекти, като в един проект могат да се включват обекти в не повече 

от четири населени места“ не важи за проекти за улично озеленяване и 

площади, а само за паркове и градини. 

С уважение, 

Теодора Костова 

Експерт програми и проекти 

 

 

Публикувано на 05.04.2018 г.  

№ 2, 

14.03.2018 г. 

Община Мизия obsh.mz@abv.bg  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛОЗАНОВА, 

Във връзка с публикувани Условия за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Процедури чрез подбор  BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ  

„ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО 

ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ 

ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ“ по Подмярка 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В 
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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 за следното разяснение:  

 

 Определения максимален бюджет от 400 000 евро за проект по 

цитираната процедура  включва ли и разходите за „невъзстановим” 

ДДС?  

 

С УВАЖЕНИЕ, /П/ 

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ 

В раздел 9 „Минимален и максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект“ от Условията за кандидатстване е 

регламентирано в какъв размер могат да бъдат 

общите разходи за едно проектно предложение 

на кандидат община, а не допустими или 

недопустими разходи. 

Съгласно т. 3 от раздел 14.3 „Недопустими 

разходи“ от Условията за кандидатстване – 

Недопустим разход е ДДС, с изключение на 

невъзстановим ДДС, когато е поет действително 

и окончателно от кандидати, различни от 

лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 

5 от Закона за данък върху добавената стойност. 

№ 3, 

29.03.2018 г. 

Kaloyan Hristov ki_hristov@abv.bg 

Здравейте, 

 

3. Съгласно обявените насоки за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на 

площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение“, 

ако общината е имала одобрен проект за училище, в настоящия прием 

 

 

 

3. Процедура чрез подбор – Площи. 

- Един кандидат може да подаде едно проектно 

предложение по настоящата процедура - Площи. 

-  При условие, че един кандидат няма подадени 

проектни предложения по обявените през 2018 
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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“ 

- „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите 

към тях“ 

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

на спортна инфраструктура“ 

 

Правилно ли тълкуваме горното твърдение от насоките за 

кандидатстване? 

Поздрави 

г. процедури: Училище, Детска градина, 

Физкултурен салон, може да подаде и не 

повече от две проектни предложения по 

следните обявени през 2018 г. процедури: 

Улици, Спорт, Енергийна ефективност. 

- При условие, че един кандидат има подадено 

проектно предложение по обявените през 2018 

г. процедури: Училище, Детска градина, 

Физкултурен салон, може да подаде и не 

повече от едно проектно предложение по 

следните обявени през 2018 г. процедури: 

Улици, Спорт, Енергийна ефективност. 

№ 4, 

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“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obshtina@pravets.bg


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ 

ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО 

ЗНАЧЕНИЕ“ 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 

 

 

5 
 

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 

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 - 
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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 

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 
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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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По настоящите Условия за кандидатстване 

допустими кандидати са само общини, а 

допустимата дейност е свързана с изграждане 

и/или обновяване на площи за широко 

обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от 

общинско значение. Кандидатите общини 

съгласно националното законодателство са 
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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 

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

С уважение,  

РУМЕН ГУНИНСКИ  

Кмет на община Правец 

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 особено важни обществени интереси и 

поради това не се прилагат изискването на чл. 

54, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

 Публикувано на 13.04.2018 г.  

№ 5, 

04.04.2018 г. 

Силвия Александрова sma1@abv.bg 

Здравейте, 

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-7.006 – „Изграждане и/или обновяване на площи за 

широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване 

на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 

 

 

 

Да. При оценка на проектното предложение ще 

бъде взето предвид общото население на всички 

населени места, като инвестицията не може да 

се изпълнява в повече от четири населени места, 

mailto:sma1@abv.bg
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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., бих искала 

разяснение по следния въпрос: 

Един от критериите за оценка на проектно предложение е следният: 

Инвестицията се изпълнява 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 

място/населените места, в които ще се изпълняват инвестициите 

Възнамеряваме да кандидатстване за инвестиции в четири населени 

места. Въпросът ми е при формиране на оценката за този критерии ще 

се вземат ли предвид населението и на четирите населени места? 

С уважение, 

Силвия Александрова 

съгласно условията за кандидатстване. 
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№ 6, 

09.04.2018 г. 

Ива Тановска tanovska.iva@gmail.com 

 

Във връзка с процедура BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане 

и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности 

от общинско значение“ 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 за отговор на следните въпроси: 

 

1. Съгласно условията за кандидатстване по процедурата, допустими 

са разходите за консултантски услуги по управлението на проекта. 

В категорията на допустимите разходи не са предвидени разходи за 

екип за управление на проекта, съставен от служители на общината. 

 

В тази връзка, при условия, че разходите за управление на проекта, 

следва да се възложат като външна услуга и следователно в 

електронния формуляр на проекта, следва да се опишат в раздел 

"Външно възлагане". 

При условия, че не се предвижда възможността за съставяне на екип 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В поле "Екип" в електронния формуляр за 

кандидатстване могат да се запишат, както 

служители на бенефициента, така и служители, 

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“. 
 

 

 

mailto:tanovska.iva@gmail.com
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/b12e2e10-af83-41a6-ba63-22284498b79c
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/b12e2e10-af83-41a6-ba63-22284498b79c
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/b12e2e10-af83-41a6-ba63-22284498b79c
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/b12e2e10-af83-41a6-ba63-22284498b79c
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/b12e2e10-af83-41a6-ba63-22284498b79c
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/b12e2e10-af83-41a6-ba63-22284498b79c
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/b12e2e10-af83-41a6-ba63-22284498b79c
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/b12e2e10-af83-41a6-ba63-22284498b79c
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за управление от служители на общината, как следва да се попълни 

раздел "Екип" в електронния формуляр за кандидатстване. 

 

2. Предвид задължението на бенефициентите да оповестяват 

финансирането по проектите и да прилагат мерки по публичност и 

комуникация и същевременно липсата на разходите за публичност и 

комуникация в категорията на допустимите разходи по процедурата, 

следва ли в проектното предложение да бъде включвана дейност по 

публичност и комуникация и ако да разходите за тази дейност, ще 

следва ли да се самофинансират от общината и съответно да бъдат 

включвани в бюджета на проекта. 

 

3. Относно предварителните дейности, във връзка с подготовката на 

проектното предложение (консултантски услуги по подготовка на 

проекта и за изработката на технически проект), тези дейности следва 

ли да се описват в електронната апликационна форма, съответно да се 

посочват отделни пера в бюджета на проекта и как следва да се 

отбележи продължителността им в графика на дейностите. 

 

Поздрави, 

Ива Тановска 

 

 

 

2. Разходите за информираност и публичност не 

са допустими за подпомагане, съгласно 

условията за кандидатстване и не следва да 

бъдат част от бюджета на проектното 

предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тези разходи следва да се опишат в раздел 

„Бюджет“, но не и в раздел „План за 

изпълнение/Дейности по проекта“, в който се 

посочва продължителността на дейностите, след 

сключване на административен договор. 
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 Публикувано на 19.04.2018 г.  

№ 7, 

16.04.2018 г. Кристина Йорданова Савова kristina_savova@mail.bg 

Уважаеми Господа, 

във връзка с BG06RDNP001-7.006 - Процедура чрез подбор - 

BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на 

площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ 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., 

бих искала да Ви попитам следното:  

възможно ли е да бъде изграден закрит общински пазар за земеделски 

производители с финансиране по тази процедура ? В случай, че не е 

допустимо по тази процедура, има ли процедура от подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

 

 

 

 

 

По процедура BG06RDNP001-7.006 не са 

допустими за подпомагане „общински пазар за 

земеделски производители“. 

Отговори се дават само по конкретната 

процедура 

 

 

mailto:kristina_savova@mail.bg
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„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., в която 

такава инвестиция да е възможна и коя е тя? 

Поздрави, 

Кристина Савова 

 

№ 8, 

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 

 

 

 

 

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 
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към момента на кандидатстване не е избиран, съгласно ЗОП и 

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

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" 

 

кандидатстване могат да се запишат, както 

служители на бенефициента, така и служители, 

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“. 
 

 Публикувано на 26.04.2018 г.  

№ 9, 

18.04.2018 г. 

silvia angelova silvia82@abv.bg 

 

Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с отворената за кандидатстване процедура BG06RDNP001-

7.006 Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко 

обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществените потребности от общинско значение“, бих искала 

 

 

 

 

Изграждане на предпазни диги не е допустим 

разход по процедурата, когато са извън рамките 

на парка. 

 

mailto:silvia82@abv.bg
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разяснение по следния въпрос: Разработваме проектно предложение за 

изграждане на парк, който е в непосредствена близост до коритото на 

река, съотвотено това създава условия за заливане на парка при 

повишаане нивото на речните води. В тази връзка, допустим разход 

ли е изграждането на предпазна дига, напр. в рамките на дейност 

"II. Специфични изисквания за паркове и градини. т.3. В проектите 

може да е предвидено изграждане и/или обновяване на мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура, обслужваща 

озеленените площи, поддържане на зелената система, открити обекти 

за спортни дейности и площадки за игра"? 

 

С уважение, 

С. Йорданова 

 

№ 10, 

18.04.2018 г. 

Kaloyan Hristov ki_hristov@abv.bg 

Кандидат община, която няма одобрени проекти за дейности по т. 1.1 

от Заповед № 09 – 552 от 2 август 2016 г. на министъра на 

 

 

Въпросът следва да бъде конкретизиран и да 

обхваща само настоящата процедура чрез 

mailto:ki_hristov@abv.bg
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земеделието и храните и няма одобрени проекти за дейности по т. 1.1 

и т. 1.4 от Заповед № 09 – 988 от 14 декември 2016 г. на министъра на 

земеделието и храните, но има подадено и одобрено проектно 

предложение по обявени през 2018 г. процедури чрез подбор: 

Училище, Детска градина, Физкултурен салон, може ли да подаде 3 

проектни предложения по следните обявени през 2018 г. процедури: 

Енергийна ефективност, Площи, Улици? 

 

подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-7.006. 

Не става ясно какви проектни предложения са 

подадени и одобрени през 2018 г. Приема на 

проектни предложения все още не е приключил 

и няма одобрени проектни предложения. 

Моля да обърнете внимание на т. 4 от Раздел 

11.1 от Условията за кандидатстване е 

регламентирано, че: 

При условие, че един кандидат има подадено 

проектно предложение по обявените през 2018 

г. процедури: 

Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура с местно значение в селските 

райони, която включва основно или средно 

училище, финансирано чрез бюджета на 

общината или професионална гимназия по § 10 

от преходните и заключителните разпоредби на 

закона за предучилищното и училищното 

образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването 
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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. 

Детска градина „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общинска 

образователна инфраструктура с местно 

значение в селските райони, която включва 

детска градина, финансирана чрез бюджета на 

общината“ 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. 

Физкултурен салон „Изграждане на закрита 

спортна инфраструктура, включително 

оборудването и/или обзавеждането й в 

общинска образователна инфраструктура с 

местно значение, в която няма изградена 
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закрита спортна инфраструктура, и която 

включва основно или средно училище 

финансирано чрез бюджета на общината“ 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. 

 

може да подаде и не повече от едно проектно 

предложение по следните обявени през 2018 г. 

процедури: 

Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и 

тротоари и съоръженията 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 

Програмата за развитие на селските райони за 
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периода 2014 – 2020 г. 

Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура“ 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. 

Енергийна ефективност „Реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на 

тяхната енергийна ефективност“ 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 Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. 
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№ 11, 

23.04.2018 г. 

Владимир Георгиев kvg50@abv.bg  

Здравейте, 

3.      ПРОЦЕДУРИ ЧРЕЗ ПОДБОР BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ  

„ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО 

ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ 

ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ“ 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 ми отговорите на следния въпрос: 

1.По какъв критерий ще става класирането на общини с равен брой 

точки? 

С уважение, Владимир Георгиев 

Класирането на проектите ще става съгласно 

наличният бюджет, съгласно разпоредбите на 

чл. 9в, ал. 6, т. 1 и чл. 9г от Закона за 

подпомагане на земеделските производители 

при извършване на предварителна оценка и 

административно съответствие на проектните 

предложения с еднакъв брой точки. 

Тези разпоредби са транспонирани в т. 6, буква 

„а“ от раздел 21.1 „Предварителна оценка на 

проектните предложения“ и т. 1 и т. 2 от раздел 

21.2 „Оценка на административното 

съответствие и допустимост“ от Условията за 

кандидатстване. 

В случаите, когато бюджета е по-малко от броя 

на проектите с еднакъв брой точки, за които е 

наличен частичен разполагаем бюджет те няма 

да бъда одобряване, защото не е предвиден 

такъв механизъм в Закона за подпомагане на 

земеделските производители. 

№ 12, Цветенка Хаджиева c.hadjieva@lukovit.bg   
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23.04.2018 г.  

Здравейте! 

Имам следния въпрос: 

По схемата допустими ли са следните разходи: 

1. Доставка и монтаж на мобилна сцена? 

 

2. Изграждане и монтаж на скулптурна композиция  (заснемане с 3d 

скенер и нова отливка)? 

3. Доставка и монтаж на скулптурна композиция/инсталация (H=1,5-

2,5 м) включително основа? 

Благодаря предварително, 

 

Цветенка Хаджиева, община Луковит 

 

 

 

 

 

1. В дейността, съгласно одобрената ПРСР 2014 

– 2020 г. не са включени мобилни обекти.  

2. Отговори на въпрос № 2 и № 3: 

Всички разходи с които ще се изграждат и/или 

обновяват площите за обществено ползване, или 

ще се закупува оборудване или обзавеждане за 

тях са допустими за подпомагане, доколкото са 

разположени в рамките на площите и отговарят 

на останалите условия за допустимост на 

разходите. 

 

 Публикувано на 08.05.2018 г.  

№ 13, 

26.04.2018 г. 

Росен Иванов roseni@abv.bg 

Уважаеми Дами и Господа,  

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване BG06RDNP001-

7.006 - Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи 
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„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 

ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 

потребности от общинско значение“ 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 желали да отправим запитване 

за допълнителни разяснения. 

Въпроси: 

1. На стр. 15 в условията за кандидатстване е записано: „За проектите, 

които включват улично озеленяване и площади не са предвидени в 

настоящите Условия за кандидатстване специфични изисквания и 

документи.” 

Община Х. ще кандидатства с проект за реконструкция на площад в 

няколко населни места. Отреждането на имотите са съответно УПИ- 

за „културен дом, кметство”, УПИ – за “СОНС, младежки дом, 

читалище и аптека”, УПИ - “за читалище”. И в трите имота се намират 

съществуващи площади изградени преди много години, нуждаещи се 

от реконструкция. Допустимо ли е след като няма изрично условие в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно т. 16 от Раздел 24.1. „Списък с общи 

документи“ от Условията за кандидатстване се 

изисква да се представи влязло в сила 

разрешение за строеж. 

Съгласно чл. 142, ал. 5 от Закона за устройство 

на територията за да се издаде разрешение за 

строеж се прави преценка за съответствие с 

предвижданията на подробния устройствен 

план. 

В случай, че Отреждането на имотите са 

съответно УПИ- за „културен дом, кметство”, 
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указанията за кандидатстване да се извърши реконструкция на 

площадите в посочените по-горе имоти или е необходимо изрично 

отреждането на имотите да включва и за „площад”? 

С уважение, Росен Иванов 

 

УПИ – за “СОНС, младежки дом, читалище и 

аптека”, УПИ - “за читалище”, то искането Ви за 

издаване на разрешително за строеж няма да 

отговаря на изискването на чл. 142, ал. 5 от 

Закона за устройство на територията. 

 

№ 14, 

27.04.2018 г. 

Община Свиленград svil_mirpp@abv.bg 

Здравейте! 

Във връзка с подготвяне на проектно предложение на Община 

Свиленград по процедура BG06RDNP001-7.006- Площи „Изграждане 

и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности 

от общинско значение” 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 Програмата за развитие на селските райони 

2014 – 2020 г., имаме следните въпроси: 

 

1. При попълване на т. 5 Бюджет от Формуляра за кандидатстване в 

ИСУН, как трябва да бъдат записани сумите- с или без ДДС, при 

положение, че това е невъзстановимо ДДС за община Свиленград и е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отговор на въпрос 1: 

Съгласно чл. 86 от Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2018 г. разходите за 
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допустим разход по проекта? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Максималният размер на финансиране по Програмата е 400 000 

евро. Това сума "с" или "без" ДДС е? 

 

Поздрави 

Общинска Администрация Свиленград 

 

ДДС на общините с одобрени проекти по 

Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г. се 

изплащат от ДФ „Земеделие“. Редът за 

извършване на тези плащания е подробно 

уреден с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 на МС от 

22.12.2017 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2018 г. 

2. Отговор на въпрос 2: Виж отговор на въпрос 

№ 2 от 14 март 2018 г., публикуван на 5 април 

2018 г.  

 

№ 15, 

02.05.2018 г. 

Росица Карчева rosica.karcheva@rcconsult.info 

 

Здравейте, 

Във връзка с процедура за подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на 

площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 
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задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г., бихме искали разяснения по следните въпроси: 

1. Т. 6 от Раздел 14. 2. “Условия за допустимост на разходите“ на 

Приложение 1 – „Условия за кандидатстване“ гласи: „Oбосноваността 

на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три 

съпоставими независими оферти.“. Въпросът е: за всички разходи 

(включително и за разходите по т. 3 от Раздел 14.1. „Допустими 

разходи”) ли са необходими три съпоставими независими оферти чрез 

прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно ЗОП? 

 

 

 

 

2. Работният проект, който е част от проектното предложение, също 

ли се прикачва в ИСУН и необходимо ли е представянето му на 

хартия в областните дирекции? Ако да, кога трябва да се представи в 

областните дирекции – преди или след подаване на проектното 

1. Допустимите разходи по т. 3 от Раздел 14.1. 

„Допустими разходи” от условията за 

кандидатстване, не може да надхвърлят 

стойностите посочени по т.2 от Раздел 14.2. 

„Условия за допустимост на разходите ”. За 

разходите по т. 3 от Раздел 14.1, които се 

извършват преди подаване на проектното 

предложение се провеждат процедури съгласно 

Закона за обществените поръчки, а за тези след 

сключването на договора за финансово 

подпомагане се заявява сумата в поле „Бюджет“ 

от Формуляра за кандидатстване в ИСУН.  

2. В Условията за кандидатстване не е 

предвидено изискване работният проект да се 

представя на хартия в областните дирекции на 

ДФЗ. 
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предложение в ИСУН? 

 

3. Т. 9 „Екип“ от Приложение № 12 - „Указания за попълване на 

формуляр за кандидатстване и подаване на проектно предложение 

чрез системата ИСУН 2020“ гласи „Полето „Екип“ е задължително. 

Ако остане празно, системата ще го отчете като грешка и няма да 

можете да приключите попълването на Формуляра.“. В проектното 

предложение не е предвидено екипът за управление да е съставен от 

служители на Общината. Заложено е след одобрение на проекта да се 

проведе процедура за избор на изпълнител за осъществяване на 

дейностите по управление и организация. Как се процедира в този 

случай, при положение, че не може да оставим това поле празно, а към 

момента на кандидатстване лицата, които ще се включат в екипа за 

управление, не са известни? 

Поздрави, 

Росица Карчева 

 

Работният проект се прикачва в ИСУН и не се 

представя на хартиен носител. 

 

3. В поле „Екип“ в електронния формуляр за 

кандидатстване могат да се запишат, както 

служители на бенефициента, така и служители, 

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“. 
 

 

 Публикувано на 17.05.2018 г.  

№ 16, 

09.05.2018 г. 

Община Кнежа g_kirilova1976@abv.bg> 

В случай, че кандидатстваме с проектно предложение по процедура 

 

 

Да. При подаване на проектното предложение 
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чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 - ПЛОЩИ "Изграждане и/или 

обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени 

за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско 

значение" по подмярка 7.2. и има наличен изготвен 

работен/технически проект трябва ли при подаване на проектното 

предложение в ИСУН 2020 да се сканира и прикачи и 

техническия/работен проект. 

Благодарим предварително! 

 

изготвеният работен/технически проект следва 

да се представи в ИСУН в посочените формати 

в т. 14 от Раздел 24.1. „Списък с общи 

документи“ от Условията за кандидатстване. 

 

 

№ 17, 

09.05.2018 г. 

Росица Карчева rosica.karcheva@rcconsult.info 

Здравейте, 

Във връзка с процедура за подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-7.006 – Площи  „Изграждане и/или обновяване на 

площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г., бихме искали разяснение: 

1. За разходите, свързани с прякото изпълнение на строително-

монтажните работи и разходите за закупуване на оборудване и/или 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случаите на заявени разходи по т. 1 и т. 2 от 

Раздел 14.1 „Допустими разходи“ следва да се 
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обзавеждане (разходи по т.1, а и т. 2 от  Раздел 14.1), необходимо ли е 

представяне на три съпоставими независими оферти чрез прилагане на 

принципа на пазарни консултации съгласно ЗОП или е достатъчно 

тези разходи да отговарят на количествено-стойностните сметки от 

работния проект? 

 

Поздрави, 

Росица Карчева!  

 

приложи принципа на пазарните консултации. 

Съгласно раздел 14. 2. „Условия за допустимост 

на разходите“ към Условията за кандидатстване 

обосноваността на разходите се преценява чрез 

представяне на най-малко три съпоставими 

независими оферти. Кандидатите събират 

оферти чрез прилагане на принципа на пазарни 

консултации съгласно Закона за обществените 

поръчки. 

 

№ 18, 

11.05.2018 г. 

Калоян Христов ki_hristov@abv.bg 

Здравейте, 

Съгласно обявените насоки за кандидатстване по процедура  

BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на 

площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение“, 

кандидатът трябва да представи следният документ: 

1. Документ за собственост от който да е видно, че обекта притежава 

статут на парк или градина. В случай, че в документа за собственост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По процедурата може да се кандидатства освен 
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не е посочено, че обекта притежава статут на парк или градина се 

представя одобрен общ или подробни устройствен планове на 

урбанизираните територии, от които да е видно, че имотите са със 

статут на парк или градина. (Когато този документ не е представен 

към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът 

трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2.). 

Това значи ли, че по процедурата може да се кандидатства само за 

изграждане и/или обновяване на площи със статут на парк или 

градина? 

 

Поздрави, 

Калоян Христов 

 

за парк или градина, но и за улично озеленяване и 

площади. 
Съгласно т. 16 от Раздел 24.1. „Списък с общи 

документи“ от Условията за кандидатстване се 

изисква да се представи влязло в сила 

разрешение за строеж. 

Съгласно чл. 142, ал. 5 от Закона за устройство 

на територията за да се издаде разрешение за 

строеж се прави преценка за съответствие с 

предвижданията на подробния устройствен 

план. 

В случай, че отреждането на имотите съгласно 

поставения въпрос не е за парк или градина, то 

искането за издаване на разрешително за строеж 

няма да отговаря на изискването на чл. 142, ал. 5 

от Закона за устройство на територията. 

В случай, че ще се кандидатства по процедурата 

за изграждане или обновяване на парк или 

градина те трябва да са със статут на парк или 

градина. 

 

 Публикувано на 22.05.2018 г.  
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№ 19, 

16.05.2018 г. 

София Димитрова sof.dimitrova@abv.bg 

Във връзка с отворена процедура   G06RDNP001-7.006 – Площи 

„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 

ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 

потребности от общинско значение“ 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. бих искала да попитам: 

1.Допустим разход ли е изграждането на пешеходен мост, който се 

намира  в непосредствена близост до площадно пространство в 

рамките на  т.  II.  Специфични изисквания за паркове и градини на 

Насоките за кандидатстване,  точка 3. В проектите може да е 

предвидено изграждане и/или обновяване на мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура, обслужваща озеленените площи, 

поддържане на зелената система, открити обекти за спортни дейности 

и площадки за игра от ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Не е допустим за подпомагане. По 

процедурата може да се кандидатства за парк 

градина улично озеленяване и площади. 

Пешеходният мост съгласно информацията във 

поставения въпрос не е в парка, а извън него. 

Съгласно раздел. 13.2 „Условия за допустимост 

на дейностите“ от Насоките за кандидатстване -  

в проектите може да е предвидено изграждане 

и/или обновяване на мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура, обслужваща 

озеленените площи, поддържане на зелената 

система, открити обекти за спортни дейности и 

площадки за игра т.е това са системите за 
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2. Ако общината  не е  имала одобрени проекти  за дейности по 

Заповед  № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и 

храните и тя кандидатства в настоящия прием по обявените процедури 

чрез подбор  с проектно предложение за детска градина, то може ли 

общината  да подаде едно проектно предложение за улици и едно 

проектно предложение  за площи или общо 3 проекта - детска 

градина, улици и площи? 

  

С уважение, 

София Димитрова, главен експерт "ЗГВрЕС", ОбА - Баните 

 

напояване и поливане. 

2. В случаите, когато общината няма подадени 

проекти по предходни приеми може да подаде 

едно проектно предложение по настоящата 

процедура и съгласно посочените във въпроса 

Ви процедури: 

- едно проектно предложение по процедура № 

BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и 

съоръженията 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 Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

- и едно проектно предложение по процедура 

BG06RDNP001-7.004 – Детска градина 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура с местно значение в селските 
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райони, която включва детска градина, 

финансирана чрез бюджета на общината“ 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 Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

 Публикувано на 31.05.2018 г.  

№ 20, 

21.05.2018 г. 

Боряна Борисова borisova_boriana@abv.bg 

Здравейте, 

 

Във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура 

BG06RDNP001- 7.006 Площи „Изграждане и/или обновяване на 

площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение“  и 

отговор на въпрос 9 от 18.04.2018г. за допустимите разходи за 

изграждане на защитно съоръжение към река, бихме искали да 

уточним дали изграждането на подпорна стена е допустим разход при 

условие, че съществуващата парковата площ, общинска собственост, 

обект на предложението ни, граничи непосредствено с речното корито 

 

 

 

Допустимо е изграждането на подпорна стена, 

но да е в рамките на парковата площ. Въпрос № 

9 се отнася за изграждане на предпазни диги, 

които са извън рамките на парка. 

 

mailto:borisova_boriana@abv.bg


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ 

ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО 

ЗНАЧЕНИЕ“ 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 

 

 

33 
 

и при повишени нива на водата реката отнема част от парковото 

простраснство в този участък? 

 

Поздрави 

Б.Борисова 

 

№ 21, 

22.05.2018 г. 

Йотов Консулт ЕООД officesofia@yotov-consult.com 

Уважаеми господа, 

моля за отговор на следните въпроси по процедура BG06RDNP001-

7.006 – ПЛОЩИ  „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА 

ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ“ 

ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

1.Моля за уточнение кои точно разходи се третират като оборудване и 

обзавеждане – напр. в проект за обновяване на парк, който включва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Всички разходи, с които ще се ще се закупува 

оборудване или обзавеждане се приемат за 
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доставка и монтаж на пейки и кошчета за отпадъци, то този конкретен 

разход третира ли се като оборудване и обзавеждане? 

 

2. Ако отговорът на въпрос 1 е ДА, то кои други видове разходи 

следва да се третират като оборудване и обзавеждане (напр. доставка 

и монтаж на пергола, на детски люлки и пързалки и др. подобни), а не 

като част от строително-монтажни работи, по какъв критерий се 

определят разходите за оборудване и обзавеждане? 

 

 

 

 

 

3. Разходите за доставка и монтаж на пейки и кошчета за отпадъци са 

включени в количествените сметки към техническия проект за 

разходи за оборудване или обзавеждане. 

Посочените в примера Ви доставка и монтаж на 

пейки и кошчета за отпадъци се приемат за 

оборудване и обзавеждане. 

2. Доставката и монтажа на пергол, люлки и 

пързалки се приемат за оборудване и 

обзавеждане. 

Разходите, които са свързани с изграждане 

и/или обновяване на площите се приемат за 

строително-монтажни работи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Да. Представят се отделни КС, КСС и 

технически спецификации за оборудването 
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изграждане на парк. Следва ли те да бъдат представени с отделни 

технически спецификации и отделни количествени сметки и 

количествено-стойностни сметки извън КС и КСС за строително-

монтажните работи? 

4. Следва ли разходите за доставка и монтаж на оборудване и 

обзавеждане да бъдат посочени в Таблицата за допустими разходи 

като отделен разход в т.ІІ Разходи за закупуване/придобиване на 

материални и нематериални активи, извън разходите за СМР по 

проекта? 

5.При провеждане на пазарни консултации за включените в проекта 

СМР, следва ли разходите за оборудване и обзавеждане да се посочват 

отделно от разходите за СМР и за тях да се провеждат отделни 

пазарни консултации или стойности за оборудването и обзавеждането 

могат да бъдат дадени от оферентите-строители, като част от тяхната 

оферта за СМР? 

6. Изработеният технически проект за обекта съдържа няколко части – 

архитектура, конструкции, електро и т.н., като всяка част съдържа 

обяснителна записка и чертежи. В какъв  вид следва да се представи в 

ИСУН техническият проект във формат pdf – в общ файл да се 

и/или обзавеждането. 

 

 

 

 

4. Да. 

 

 

 

 

 

5. Не е необходимо провеждане на отделни 

пазарни консултации за СМР и 

оборудване/обзавеждане. 

 

 

 

 

6. Системата позволява въвеждане на прикачени 

документи с общ обем до 10 GB. Всеки един 

отделен файл не може да надвишава 100 MB.  

Ако цялата проектна документация не 
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сканират обяснителните записки и чертежите за всяка една част и на 

отделни редове да се прикачат в ИСУН отделните части на проекта – 

архитектура, конструкции и т.н. или следва целият технически проект 

по всички част да е в един общ файл и да се прикачи в ИСУН 2020 

само на един ред? 

Поздрави, 

Екипът на Йотов Консулт ЕООД  

 

надхвърля 100 MB, тя може да бъде сканирана и 

прикачена като един файл към документ 

„Одобрен инвестиционен проект“.  

В случай, че същата надхвърля 100 MB следва 

да бъде разделена на части, като например: 

архитектура, конструкции и т.н., което означава, 

че документът следва да бъде избран толкова 

пъти, колкото е необходимо, да бъде прикачена 

необходимата документация, към всяка отделна 

част от инвестиционния проект. 

 

№ 22, 

22.05.2018 г. 

Йотов Консулт ЕООД officesofia@yotov-consult.com 

Уважаеми господа, 

моля за отговор на следния въпроси по процедура BG06RDNP001-
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ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ“ 

ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ 

ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ 
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 

Съгласно § 5, т.66 от Закона за устройство на територията "Основно 

обновяване" на строеж е комплекс от строителни и монтажни работи, 

свързани с изпълнението на основните изисквания по чл. 169, ал. 1 и 

3, които се извършват по време на експлоатацията и засягат 

конструктивните елементи на строежа, включително ограждащите 

конструкции и елементи на сгради, съоръжения и елементи на 

техническата инфраструктура - отоплителни, вентилационни, 

климатични, електрически, водоснабдителни, канализационни и други 

инсталации. 

В тази връзка допустимо ли е община да кандидатства по процедурата 

с изготвен технически проект с предмет „Реконструкция, обновяване, 

паркоустрояване и благоустрояване на градски парк”, който проект е 

одобрен през 2016 г. и има издадено разрешение за строеж, при 

условие, че като допустими дейности по процедурата са посочени 

единствено изграждане и/или обновяване на площи за широко 

обществено ползване и в допустимите дейности изрично не са 

посочени дейности „реконструкция”, „обновяване”, 

„паркоустрояване” и „благоустройване”. 

Поздрави, 

Екипът на Йотов Консулт ЕООД 

 

Да, разходите за реконструкция са допустими за 

подпомагане. 

Допустимата дейност, която е посочена в Раздел 

13.1 от Условията за кандидатстване“ отговаря 

на одобрената от Европейската комисия дейност 

в ПРСР 2014 – 2020 г.  

В ПРСР 2014 – 2020 г. съгласно предварително 

извършени анализи се определят и дейностите, 

за които ще могат да бъдат подавани проектни 

предложения. 
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№ 23, 

22.05.2018 г. 

Теодора Костова kostova@ippm-bg.org 

Допустимо ли е прилагане на технически/работни инвестиционни 

проекти в ИСУН, които са заверени с електронни подписи от 

правоспособните лица. Те отново могат да бъдат представени в pdf.  

 

Това е документ под номер 13 от Списъка с общи документи. 

 

(13. 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 (важи, в случай че проектът включва 

разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се 

изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство 

на територията). Представят се във формат „pdf“ или „jpg“.) 

С уважение, 

 

Теодора Костова 

Експерт програми и проекти 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не е допустимо. Съгласно т. 6.2 от Раздел 13.2. 

„Условия за допустимост на дейностите“ и т. 13 

от Раздел. 24.1 „Списък с общи документи“ се 

изисква - 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. 

В чл. 145, ал. 3 от ЗУТ е описано, какво включва 

като реквизити одобряването на техническите или 

работните инвестиционни проекти, а именно: - 

Всички части на одобрените инвестиционни 

проекти се подпечатват с печата на 

mailto:kostova@ippm-bg.org
apis://Base=NARH&DocCode=40006&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=85477&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=85477&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40006&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40006&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40006&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=85477&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=85477&Type=201/
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общинската администрация, областната 

администрация или на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството, а 

за специалните обекти, свързани с отбраната и 

сигурността на страната - с печата на 

Министерството на отбраната, съответно на 

Министерството на вътрешните работи, на 

Държавна агенция „Национална сигурност“ или 

на Държавна агенция „Разузнаване“. 

Съгласно изискванията на Условията за 

кандидатстване се изисква проекта да е одобрен 

съгласно ЗУТ и да се представи във формат 

„pdf”или формат „jpg“. В Условията за 

кандидатстване не са предвидени допълнителни 

изисквания. 

В случай, че проекта не е одобрен към датата на 

кандидатстване е предвидена възможност да се 

представя и прикачва в ИСУН входящият номер 

на искането за издаване от съответният орган. 

 

№ 24, 

26.05.2018 г. 

Ива Тановска tanovska.iva@gmail.com 
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Във връзка с процедура BG06RDNP001-7.006  – Площи „Изграждане 

и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности 

от общинско значение“ 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 за отговор на следните въпроси: 

1. Съгласно условията за кандидатстване по процедурата т. 8 от 

формуляра за кандидатстване не се попълва от кандидата. 

Същевременно, в случай че секция 8 Индикатори от формуляра, не 

бъде попълнена, същият не може да се валидира и да бъде приключен. 

Как следва да процедират кандидатите в случая? 

2. В рубкирата "Въпроси и отговори" по прцедурата, е даден Отговор 

на Въпрос 12 от 23.04.2018 г., с който е посочено е посочено "В 

дейността, съгласно одобрената ПРСР 2014– 2020 г. не са включени 

мобилни обекти". 

Същевременно в утвърдените условия за кандидатстване, такива 

ограничения не съществуват.  

Напротив, в раздел 13.2. "Условия за допустимост на дейностите", т. I. 

Общи изисквания, т.7  е посочено "Проектите, които включват 

разходи за преместваеми обекти е елементи на градското обзавеждане, 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. За процедурата не са приложими индикатори. 

Раздел 8 „Индикатори“ не се попълва в ИСУН. 

 

2. В одобрената от Европейската комисия ПРСР 

2014 – 2020 г. по някой от дейностите по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ 

примерно за дейността свързана с „културния 

живот“ е предвидено, че са допустими за 

подпомагане и „мобилни обекти“, каквито са 

„мобилните сцени“, за които е зададен въпрос 
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се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие 

със ЗУТ" и т. II. "Специфични изисквания за паркове и градини" и 

т.2.2 "подпомагат се проекти за изграждане на паркове и градини, за 

които са представени план-схема за разполагане на преместваеми 

обекти и съоръжения (ако са предвидени такива)". 

Налице е явно противоречие между цитирания отговор и утвърдените 

от министъра на земеделието и горите, условия за кандидатстване по 

процедурата. 

Как следва да се тълкува посочения, по-горе отговор на въпрос, в 

контекста на цитираните конкретни текстове от указанията за 

кандидатсване по процедурата? 

В случай, че  Отговор на Въпрос 12 от 23.04.2018 г.. се вземе за 

меродавен, това би довело до промяна на първоначално обявените 

изисквания за кандидатстване по процедурата, което не следва да е 

възможно посредством отговор на зададен въпрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 № 12 от 23.04.2018 г. 

В одобрената в ПРСР 2014 – 2020 г. дейност по 

настоящата процедура не е предвидено по нея 

да се подпомагат „мобилни обекти“. 

Относно цитираната във въпроса Ви т. 7 от 

Раздел 13.2. „Условия за допустимост на 

дейностите“ от Насоките за кандидатстване и 

отговора на въпрос № 12 от 23.04.2018 г. не е 

налице противоречие. 

В т. 7 от Раздел 13.2. „Условия за допустимост 

на дейностите“ от Насоките за кандидатстване е 

предвидено какви документи се представят, 

когато в проекта който е за дейността 

„Изграждане и/или обновяване на площи за 

широко обществено ползване, предназначени за 

трайно задоволяване на обществените 

потребности от общинско значение“ са 

включени разходи за преместваеми обекти и 

елементи на градското обзавеждане“, като 

пример – кошчета за боклук, пейки и др. 

В т. 7 се има предвид преместваеми обекти 

свързани с дейността, а не мобилни обекти. 
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3. Съгласно условията за кандидатстване Раздел 14 "Категория 

допустими разходи", допустими за финансиране,  т.14.1 и т.14.2. 

допустими по процедурата са разходите , свързани с консултантски 

услиги, свързани с управлението на проекта. 

В рубриката "Въпроси и отговори" по процедурата, са дадени 

следните: Отговор на Въпрос № 15 от 02.05.2018 г., Отговор на 

Въпрос № 6 от 09.04.2018 г., Отговор на Въпрос № 8/16.04.2018 г. с 

идентичен отговор на поставените въпроси, а именно:  

"В поле „Екип“ в електронния формуляр за кандидатстване могат да 

се запишат, както служители на бенефициента, така и служители, 

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“. 

Първо, не става ясно какво би следвало да означава формулировката 

"  ....така и служители, които не са от общината "? Как би било 

възможно дадено лице едновременно да е служител на общината и в 

същото време да не е част от структурата й? Тази формулировка е в 

противоречие с основно нормативни актове, определящи същността и 

съдържанието на понятието служебно провоотношение?! 

Второ,от дадения отговор е видно, че в случай че към момента на 

кандидадтстване за финансова подкрепа по процедурата, не е налице 

проведена процедура за избор на консултант и избран външен 

3. Външните служители могат да бъдат част от 

екипа на консултантската фирма в случай, че 

има такава. Включването на служители в поле 

„Екип“ в електронния формуляр за 

кандидатстване не е обвързвано с 

допустимостта на разходите за управление. 

Същите могат да бъдат възложени и след 

сключване на административния договор. 
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изпълнител, който да управлява евентуално одобрения за финансиране 

проект, за кандидата -община се преклудира правото да ползва 

финансиране по процедурата за дейността по управление на проекта 

към момента на подписване на АДБФП. 

Същият резултат би бил налице, ако има избран  изпърнител, но в 

условията по процедурата и съответно офертата на изпълнителя не са 

предвидени изисквания и не са оферирани отделни експерти, които да 

са част от екип за управление на проекта? 

Следва изводът че ако към момента на кандидатстване по 

процедурата, не е налице избран изпълнител, който да е оферирал 

екип от експерти, бенефициентът по проекта не би могъл да 

финансира управлението на проекта с предоставената финансова 

подкрепа по мярката, в случай че проведе процедура за избор на 

консултант за управлението на проекта, след подписване на АДБФП? 

4. В случай че към момента на кандидатстване по процедурата, не е 

проведена поръчка за избор на външен консултат и не е избран такъв, 

възможно ли е в полето "Екип" на бъдат предвидени определени 

експерти с определени функции, чрез който се предвижда да бъде 

управляван проекта, в случай че получи финансова подкрепа и 

съответно обществената поръчка да бъде проведена след евентуално 

подписване на АДБФП , при спазване на съответните параметти 

заложени във формуляра по отношение на екипа от експерти? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Да, допустимо е. 
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5. В рубриката "Въпроси и отговори" по процедурата, Отговор на 

Въпрос № 15 от 02.05.2018 г., Отговор на Въпрос № 6 от 09.04.2018 г., 

Отговор на Въпрос № 8/16.04.2018 г. е даден идентичен отговор на 

поставените въпроси, а именно: В поле „Екип“ в електронния 

формуляр за кандидатстване могат да се запишат, както служители на 

бенефициента, така и служители, 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“.  

Как следва да се посочват лицата включени в Екипа? Посочват ли се 

имена, координати са обратна връзка, квалификация и опит? 

 

Поздрави, 

Ива тановска 

 

5. В приложение № 12 „Указания за попълване 

на формуляр за кандидатстване и подаване на 

проектно предложение по процедура 

„Процедура чрез подбор на проектни 

предложения 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“ чрез системата ИСУН 2020“ към 

условията за кандидатства подробно е разписана 

информацията, която се попълва в поле „Екип“. 

 

№ 25, 

28.05.2018 г. 

Силвия Александрова sma1@abv.bg 

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване BG06RDNP001-

7.006 – Площи  „Изграждане и/или обновяване на площи за широко 

обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2., 

бихме желали да отправим запитване за допълнително разяснение, за 

следното: 

Съгласно списъка на общите документи /т. 24.1 от Условията за 

 

 

 

Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗУТ за преместваеми 

обекти и елементи на градското обзавеждане се 

приемат пейките, осветителните тела и съдовете 

за събиране на отпадъци. Съгласно чл. 56, ал. 2 

от ЗУТ за тях се издава разрешение за 

mailto:sma1@abv.bg


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ 

ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО 

ЗНАЧЕНИЕ“ 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 

 

 

45 
 

кандидатстване/ документа по т. 19  е Разрешение за поставяне, 

издадено в съответствие със ЗУТ (важи, в случай че проектът включва 

разходи за преместваеми обекти и елементи на градското 

обзавеждане). Въпросът ни е ако в проектното ни предложение има 

заложени пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци 

необходимо ли е с документите за кандидатстване да предоставим и 

Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ. 

 

С уважение, 

Александрова 

 

поставяне. 

В т. 19 от Раздел 24.1 „Списък с общи 

документи“ е предвидена възможност ако 

разрешението за поставяне не е издаден към 

датата на подаване на проектното може да се 

представи входящият номер на искането за издаване 

от съответния орган. 

 

 Публикувано на 07.06.2018 г.  

№ 26, 

01.06.2018 г. 

Община Троян tabakova@abv.bg  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с обявените 

процедури за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. на 

ПРСР,моля да получим отговор на следните въпроси:♦ В Условията за 

кандидатстване по всички обявени процедури за подбор на проектни 

предложения по подмярка 7.2. от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г. са 

посочени суми, представляващи максимален размер на общите 

разходи за едно проектно предложение. 

Моля, да уточните 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Съгласно чл. 86 от Закона за държавния 
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посочените суми включват ли ДДС или не, в случаите, в които ДДС се 

явява допустим разход по проектите на Община Троян, тъй като той 

не подлежи на възстановяване в съответствие с националното 

законодателство в областта на ДДС. 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Допустимо ли е проект за „Изграждане и/или обновяване на площи, 

за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществени потребности от общинско значение“ да 

генерира приходи от наеми от стопански обекти, разположени 

съответно на територията на площите?  

Предварително Ви благодарим!Снежина Табакова - главен експерт 

"Планиране и проекти" 

 

бюджет на Република България за 2018 г. 

разходите за ДДС на общините с одобрени 

проекти по Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г. 

се изплащат от ДФ „Земеделие“. Редът за 

извършване на тези плащания е подробно 

уреден с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 на МС от 

22.12.2017 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2018 г.  

Предвид гореизложеното разходите за ДДС не 

се заявяват в проектното предложение. 

2. Не е допустимо. По процедура за подбор  

BG06RDNP001-7.006  се подпомага обществена 

инфраструктура с отворен достъп, която няма да 

генерира приходи и да се експлоатира по 

икономически начин съгласно Раздел 16 „Приложим 

режим на минимални/държавни помощи. 

 

№ 27, 

04.06.2018 г. 

Росица Карчева rosica.karcheva@rcconsult.info 

Здравейте, 

Във връзка с процедура за подбор на проектни предложения 
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BG06RDNP001-7.006 – Площи  „Изграждане и/или обновяване на 

площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г., бихме искали разяснение: 

1. Съгласно Ваш отговор на въпрос следва да разделим КС и КСС на 

две отделни – една за СМР и една за оборудването и/или 

обзавеждането. Следва ли да заложим в плана за външно възлагане 

две отделни процедури - една за СМР и една за доставка, или може да 

заложим една обща за двете? 

2. Кога ориентировъчно се очаква да се подписват договорите за 

безвъзмездна финансова помощ, тъй като в т. 10. „План за външно 

възлагане“ от електронния формуляр в поле „Планирана дата на 

обявяване“  е необходимо да се конкретизира датата на обявяване на 

съответната процедура, а това е пряко свързано с датата на 

подписване на ДБФП? 

3. В т. 9. „Екип“ от формуляра за кандидатстване в първото поле „Име 

по документ за самоличност“ може ли да се запише „неизвестен към 

момента на кандидатстване“, но да се опишат позицията и 

 

 

 

 

 

1. Предвид, че не сме запознати със 

спецификата на предстоящото възлагане на 

обществената поръчка не можем да дадем 

категоричен отговор дали разходите за СМР и 

доставка да бъдат в две отделни обществени 

поръчки.  

 

 

2. Договорите за безвъзмездна финансова 

помощ ще бъдат сключвани само с одобрените 

съгласно критериите за допустимост кандидати, 

в срок до три месеца след извършване на 

предварителната оценка по съответната 

процедура. 

3. Информация относно попълването на поле 

„Екип“ от формуляра за кандидатстване е 

дадена във секция „Въпроси и отговори“ към 
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отговорностите в следващите полета, тъй като в етапа на подготовка и 

кандидатстване не са известни конкретните лица, които ще управляват 

проекта. Предвижда се процедура за избор на външен екип след 

подписване на ДБФП. 

 

Поздрави, 

Росица Карчева!  

 

отворената процедура за кандидатстване в 

ИСУН. 

 

 Публикувано на 15.06.2018 г.  

№ 28, 

06.06.2018 г. 

Пламен Апостолов plamen.k.apostolov@gmail.com 

Здравейте, 

Във връзка с отворената процедура, моля, да дадете разяснение за 

следното: 

1. Възможно ли е обновяване/изграждането на парк в имот 

собственост на кандидата, но който е отреден за обществено 

обслужване и парк? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Предвид, че не сме запознати със 

спецификата на проекта, Ви обръщаме 

внимание, че съгласно т. 5 от Раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“ от 

Условията за кандидатстване - Проектите се 

изпълняват върху имот – собственост на 

кандидата, а допустимите кандидати са само 

общини. 

Съгласно т. 16 от Раздел 24.1. „Списък с общи 

mailto:plamen.k.apostolov@gmail.com
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2. Във връзка с отговор номер 21 от 22.05.2018 г. , моля да уточните, 

ако в проекта, например за парк, се предвижда пейките, спортните и 

документи“ от Условията за кандидатстване се 

изисква да се представи влязло в сила 

разрешение за строеж. 

Съгласно чл. 142, ал. 5 от Закона за устройство 

на територията за да се издаде разрешение за 

строеж се прави преценка за съответствие с 

предвижданията на подробния устройствен 

план. 

В случай, че отреждането на имотите съгласно 

поставения въпрос не е за парк, то искането за 

издаване на разрешително за строеж няма да 

отговаря на изискването на чл. 142, ал. 5 от 

Закона за устройство на територията. 

В случай, че ще се кандидатства по процедурата 

за изграждане или обновяване на парк той 

трябва да е със статут на парк. 

В случай, че имота е собственост на общината, и 

в документа за собственост е посочено, че е за 

обществено ползване и парк, то е допустимо да 

се кандидатства с този обект. 

2. Да. Представят се отделни КС, КСС и 

технически спецификации за оборудването 
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детските съоръжения да бъдат трайно прикрепени към земята 

("замонолитени") отново ли ще се третират като оборудване и 

обзавеждане и ще се изисква отделно КС и КСС за тях? Или е 

достатъчно да бъдат включени в КС и КСС-то на строително-

монтажните работи. 

С уважение, 

Пламен Апостолов 

 

и/или обзавеждането. 

 

№ 29, 

06.06.2018 г. 

Ар Си Консулт office@rcconsult.info 

Здравейте, 

Във връзка с процедура за подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-7.006 – Площи  „Изграждане и/или обновяване на 

площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г., бихме искали разяснение: 

Към проектното предложение ще приложим Разрешение за строеж 

съгласно ЗУТ, в този случай необходимо ли е разрешение за поставяне 

за всеки отделен елемент от градското обзавеждане (пейки, кашпи, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обръщаме Ви внимание, че издаването на 

разрешението за строеж и поставяне, както и 

техния обхват е в компетенциите на отговорния 

mailto:office@rcconsult.info
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осветителни тела, кошчета за отпадъци и др.)? 

Поздрави, 

Екипът на „Ар Си Консулт“ ЕООД!  

 

орган съгласно чл. 148 от ЗУТ. 

 

№ 30, 

08.06.2018 г. 

Oбщина Луковит c.hadjieva@lukovit.bg 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване BG06RDNP001-

7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко 

обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2., 

бихме желали да отправим запитване за допълнително разяснение, за 

следното: 

1. При налично влязло в сила разрешение за строеж и одобрен 

инвестиционен проект /в който са предвидени елементи на градското 

обзавеждане - пейки, осветителни тела, съдове за събиране на 

отпадъци, чешма и фонтан/ необходимо ли е издаване И на 

разрешение за поставяне, съгласно чл. 56. ал.2 от ЗУТ  и т. 19 от 

Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от Условията за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обръщаме Ви внимание, че издаването на 

разрешението за строеж и поставяне, както и 

техния обхват е в компетенциите на отговорния 

орган съгласно чл. 148 от ЗУТ. 

 

 

mailto:c.hadjieva@lukovit.bg


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № 

BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ 

ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО 

ЗНАЧЕНИЕ“ 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 

 

 

52 
 

кандидатстване.  

2. При наличие на технически спецификации за преместваемите 

обекти и съоръжения в одобрения работен проект / с детайли и 

фрагменти – част от проекта/ необходимо ли е да се представят втори 

път технически спецификации за съоръженията и градското 

обзавеждане, съгласно изискванията на т. 14. от Раздел 24.1 „Списък с 

общи документи“ от Условията за кандидатстване. 

3. При наличие на План схема за разполагане на преместваеми обекти 

и съоръжения в одобрения инвестиционен проект, необходимо ли е да 

се представя втори път същата схема, съгласно т. 2 от Раздел 24.2. 

Списък със специфични документи само за проекти, които включат 

парк или градина. 

4. В отговор на въпрос № 21 от 22.05.2018 г. казвате, че се представят 

отделни КС, КСС и технически спецификации за оборудването и/или 

обзавеждането /отговор на подвъпрос 3/, а в отговор на подвъпрос 4 

казвате, че не е необходимо провеждане на отделни пазарни 

консултации за СМР и оборудване/обзавеждане, а стойностите за 

оборудването и обзавеждането могат да бъдат дадени от оферентите-

строители, като част от тяхната оферта за СМР, т.е. те ще оферират 

върху общото КС, изготвено от проектантите. Правилно ли съм 

разбрала? 

5. Ако отговорът на горния въпрос е ДА, това означава ли, че 

 

2. Документ № 14 – „Подписани технически 

спецификации за оборудването и/или 

обзавеждането, включени в проекта“ от Раздел 

24.1 „Списък с общи документи“ от Условията 

на кандидатстване по процедурата е 

необходимо да се приложи в ИСУН. 

3. Не. Същите са посочени в одобрения 

инвестиционен проект. 

 

 

 

4. Да. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Отговорът на въпроса зададен на 04.06.2018 г. 
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впоследствие се провежда една обществена поръчка, а именно за СМР 

на съответния обект.  Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 6 от ЗОП, „Когато 

обществената поръчка включва дейности с повече от един обект по чл. 

3, тя се възлага по реда, приложим за обекта, който характеризира 

дейностите - основен предмет на поръчката“ и „Когато предметът на 

обществена поръчка съдържа обективно неделими части, тя се възлага 

по реда, приложим за частта, която определя основния предмет на 

поръчката“. Моля за отговор на този въпрос, тъй като това е важно за 

залагане в Плана за външно възлагане. Подобен въпрос е зададен на 

04.06.2018 г. и отговорът не е категоричен. 

Благодаря предварително, Цветенка Хаджиева, община Луковит 

 

не е категоричен, защото УО не е запознат в 

детайли с инвестиционното намерение на 

кандидата. Моля да имате предвид, че след 

оценка на проектното предложение, може да 

има разходи за дейности, които не са допустими 

съгласно Условията за кандидатстване по 

конкретната процедура за подбор чрез ИСУН. 

Обръщаме внимание, че планът за външно 

възлагане е ориентировъчен за целите на 

изпълнението на проектното предложение. В 

процеса на изпълнението могат да възникнат 

обстоятелства, които следва да са съобразени 

освен със Закона за обществените поръчки, а и с 

други нормативни актове засягащи 

законосъобразното изпълнение на проекта. 

  

№ 31, 

11.06.2018 г. 

Калоян Христов ki_hristov@abv.bg 

Здравейте, 

Във връзка с отворените процедури за кандидатстване 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 
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Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

имам следните въпроси: 

1. Щом община кандидатства и смята да възстанови ДДС на проекта 

от Министерство на финансите, как трябва да бъде отбелязан разходът 

в електронния формуляр в ИСУН, като допустим разход по проекта 

или не? 

Поздрави, Калоян Христов 

 

 

 

1. Вижте отговор на въпрос № 26 от 1 юни 2018 

г. 

 

 

 Публикувано на 25.06.2018 г.  

№ 32, 

14.06.2018 г. 

Калоян Христов ki_hristov@abv.bg 

Здравейте, 
Във връзка с отворените процедури за кандидатстване 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 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

имам следните въпроси: 

Съгласно насоките за кандидатстване по всяка процедура от мярка 7.2 

от ПРСР кандидатите трябва да предоставят: 

При одобрена стратегия за Водено от общностите местно развитие 

дейностите, включени в проектите, трябва да бъдат съгласувани с 
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одобрената стратегия, декларация от председателя на колективния 

управителен орган на местната инициативна група и/или местна 

инициативна рибарска група. 

1. По смисъла на насоките "одобрена" означава ли "финансирана" 

стратегия за ВОМР? 

 

 

2. Голяма част от общините имат внесени за финансиране стратегии за 

ВОМР, които са попаднали в резервния списък и не са финансирани. 

Те трябва ли да представят декларация от председателя на 

колективния управителен орган на местната инициативна група и/или 

местна инициативна рибарска група? 

 

Поздрави, 

Калоян Христов 

 

 

 

 

1. По смисъла на насоките се има предвид 

одобрени стратегии за ВОМР, без значение 

финансирана ли е стратегията. 

 

2. Не. 

 

№ 33, 

15.06.2018 г. 

Калоян Христов ki_hristov@abv.bg 

Здравейте,  

По процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи 

„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 

ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 

потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

 

 

 

 

 

Вижте отговор на въпрос № 25 от 28 май 2018 г. 
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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. възникна следния въпрос:  

Съгласно Насоките за кандидатстване, кандидатите трябва да 

предоставят " План схема за разполагане на преместваеми обекти и 

съоръжения (представя се ако има такива обекти) ." Това важи ли ако 

в парка вече има поставени такива обекти или документа се 

предоставя само ако по проекта се предвижда закупуването и 

поставянето на такъв обект?  

Поздрави,  

Калоян Христов  

 

и отговор на въпрос № 30 от 8 юни 2018 г. План 

схема за разполагане на преместваеми обекти и 

съоръжения се представя само, ако в 

инвестиционния проект са предвидени дейности 

по закупуване и поставяне на елементи на 

градското обзавеждане. 

 

№ 34, 

18.06.2018 г. 

Ива Тановска tanovska.iva@gmail.com 

Във връзка с процедура BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане 

и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности 

от общинско значение“ 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 за отговор на следните въпроси: 
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1. Съгласно т.14. "Категории разходи, допустими за финансиране" от 

Насоките за кандидатстване по процедурата, са определени 

стойностите, които разходите свързани с подготовката и изпълнението 

на проекта не следва да надхвърлят. 

Моля уточнете към коя категория разходи следва да се отнесат 

разходите за изготвянето на оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти, с цел да бъдат спазени на съответните 

органичения. 

2. Съгласно т. 14.2 "Условия за допустимост на разходите"  oт 

Насоките за кандидатстване по процедурата, е посочено че 

обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-

малко три съпоставими независими оферти. 

Моля уточнете, за кои категории разходи се отнася цитираното 

изискване, касае ли и разходите за услуги -строителен надзор, 

управление на проекта. 

 

 

 

3. Съгласно т.14.7. Оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ 

извършва оценка на основателността на предложените за финансиране 

разходи по т. 1, буква „а“, 2 и 3 от Раздел 14.1. „Допустими разходи” 

чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти. 

1. Разходите за оценка на съответствието на 

инвестиционните проекти не са допустими за 

подпомагане. 

 

 

 

 

 

2. За всички строително-монтажни работи и за 

закупуване на оборудване и/или обзавеждане, 

които са част от проектното предложение, 

кандидатите събират оферти чрез прилагане на 

принципа на пазарни консултации съгласно 

Закона за обществените поръчки. 

За разходите за строителен надзор, управление 

на проекта и другите общи разходи, 

кандидатите следва да проведат процедура, 

съгласно Закона за обществените поръчки. 

3. Офертите следва да са подробни и да 

съответстват на количествената сметка, заверена 

от правоспособно лице. 
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Във връзка с разходите по т. 1, буква "а", следва ли запитването към 

оферентите да е направено по подробна количествена сметка или да е 

по окрупнени показатели? 

Поздрави, 

Ива Тановска 

 

№ 35, 

19.06.2018 г. 

Калоян Христов ki_hristov@abv.bg 

Здравейте,  

По процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи 

„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 

ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 

потребности от общинско значение“ 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. възникна следния въпрос:  

Допустима дейност по процедурата ли ще е изграждане на парково 

пространство и рехабилитация на съществуващ паркинг към проекта, 

като част от него ще са предвидени места за хора с намалени 

двигателни способности?  

Поздрави,  

Калоян Христов  

 

 

Допустимите и недопустимите разходи са 

описани в  раздел 13. 2. „Условия за 

допустимост на дейностите“. Разходите за 

реконструкция или ремонт на паркинг не са 

допустими за подпомагане. 
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№ 36, 

20.06.2018 г. 

Ива Тановска tanovska.iva@gmail.com 

Във връзка с процедура BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане 

и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности 

от общинско значение“ 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 за отговор на следните въпроси: 

Съгласно Приложение 12 "Указания за попълване на формуляр за 

кандидатстване и подаване на проектно предложение по Процедура 

чрез подбор на проектни предложения 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. 

"чрез системата ИСУН, в т.7 План за изпълнение/Дейности по проекта 

е посочено че като месец за стартиране на дейността следва да се 

посочи поредния номер на месеца, през който се планира да стартира 

дейността. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mесеца, в който стартира подготовката на 

обществената поръчка. 
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Моля уточнете, от кой момент се счита че стартира дейността - 

месеца, в който е сключен договора за обществена поръчка или 

месеца, в който стартира подготовката на обществената поръчка. 

Поздрави, 

Ива Тановска 

 

№ 37, 

22.06.2018 г. 

Емил Петров emo_6669@abv.bg 

Във връзка с обявени ПРОЦЕДУРИ ЧРЕЗ ПОДБОР: BG06RDNP001-

7.006 – ПЛОЩИ  „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА 

ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ“ 

ПО ПОДМЯРКА 7.2 моля да отговорите на следните въпроси: 

В Списъка с общи документи се изисква 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 (важи, в 

случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи 

и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект 

съгласно Закона за устройство на територията). Представят се във 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когато към датата на кандидатстване 

инвестиционния проект не е съгласуван и 

одобрен по реда на ЗУТ следва да се представи 

само входящ номер на искането за издаване от 

съответния орган. 
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формат „pdf“ или „jpg“.  

Когато към датата на кандидатстване проектът не е одобрен следва да 

се представи с входящ номер на искането за издаване от съответния 

орган. (Когато този документ не е представен към датата на 

подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го 

представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2). Следва ли да се 

представи задължително инвестиционния проект, ако не е съгласуван 

и одобрен по реда на ЗУТ, или е достатъчно да се представи входящия 

номер за съгласуването му от съответния орган? Въпросът ми е 

породен поради записа в скобите  (Когато този документ не е 

представен към датата на подаване на проектното предложение, 

кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от 

Раздел 21.2). 

Поздрави, Емил Петров 

 


