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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 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

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“  

намерение остава непроменено.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 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 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

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? 

срока за изпълнение на проектното 

предложение, обекта на инвестицията е 

необходимо да бъде въведен в експлоатация. 

 

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 
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Уважаеми г-н/г-жо, 

Община Рудозем възнамерява да кандидатства за безвъзмездна 

финансова помощ по обявената 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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, но само ако общината няма утвърден общ 

устройствен план. 
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Рудозем 

№ 4, 

29.03.2018 г. 

Kaloyan Hristov ki_hristov@abv.bg 

 

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, 

mailto:ki_hristov@abv.bg
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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 

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, 
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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 

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.), 
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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 - 

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, 
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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 

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 
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№ 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

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. 

№ 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 
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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. 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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4. Следва ли Разрешителното за строеж по ЗУТ да бъде променено, 

като от него се изключат подобектите, за които няма да 

кандидатстваме за финансиране? 

 

 

 

 

 

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 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

Няма ограничение за броя на населените места и 

mailto:eli.mihailova@hotmail.com
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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 

обектите, които могат да бъдат включени в 

проектно предложение. 

 Публикувано на 13.04.2018 г.  

№ 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 

 

 

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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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 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:yuliya.eneva@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 

 

 

17 
 

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 

ще се присъдят? 20 точки или 12 точки? 

уличната мрежа в отделните населени места.  

Конкретно по поставения от вас въпрос се 

сумира броя на населението на двете населени 

места. 
 

№ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:petia.1231@gmail.com
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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., 

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: 

за допустимост на разходите“ от Условията за 

кандидатстване и същите се отнасят за 

проектното предложение, с което ще се 

кандидатства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

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? 

 

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. 

 

№ 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 

 

 

 

 

1. Разходи за управление на проекта, 

осъществявано от служители на 

кандидата/бенефициента не са допустими по 

всички обявени процедури по подмярка 7.2, тъй 
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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 

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" 

 

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, 

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.  

№ 13,  

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 

земеделието и храните и няма одобрени проекти за дейности по т. 1.1 

 

 

Въпросът следва да бъде конкретизиран и да 

обхваща само настоящата процедура чрез 

подбор на проектни предложения 

mailto:ki_hristov@abv.bg
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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? 

 

BG06RDNP001-7.001. 

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. 6 от Раздел 

11.1 от Условията за кандидатстване е 

регламентирано, че: 

При условие, че един кандидат има подадено 

проектно предложение по обявени през 2018 г. 

процедури чрез подбор: 

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 образование“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
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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 

закрита спортна инфраструктура, и която 

включва основно или средно училище 

финансирано чрез бюджета на общината“ по 
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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: 

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.,  

Площи „Изграждане и/или обновяване на площи 

за широко обществено ползване, предназначени 

за трайно задоволяване на обществените 
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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.,  

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 Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

№ 14,  

23.04.2018 г. 

Владимир Георгиев kvg50@abv.bg  

Здравейте, 

2.      ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ 

„СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

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 

mailto:kvg50@abv.bg
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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 ми отговорите на следния въпрос: 

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

точки? 

С уважение, Владимир Георгиев 

 

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. 

 

№ 15,  

24.04.2018 г. 

Kaloyan Hristov ki_hristov@abv.bg 

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 
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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“ 

1. За да се присъдят точки по този критерий необходимо ли е най-

дългата улица предвидена в съответното населено място да осигурява 

свързаност с по-висок клас път или точки се присъждат за всяка една 

улица в населеното място, без значение дължината й, която има 

директна свързаност с по-висок клас път? 

2. В това число, има ли значение участъкът от улицата, които се 

ремонтира, т.е. ако се ремонтира улица, която осигурява директна 

транспортна свързаност по смисъла на Насоките за кандидатстване, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Критерият не е обвързан с дължината на 

улицата. 

Вижте и отговор на въпрос № 11 от 12.04.2018 

г., който е публикуван на 19.04.2018 г. 

 

 

2. За да се получат точки по критерия е 

необходимо да се ремонтира участъка от 

улицата, в който се осигурява директна 

транспортна свързаност на населеното 
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ще се присъждат ли точки ако не се ремонтира целия участък? 

Поздрави, Калоян Христов 

 

място/населените места с по-висок клас път. 

 

 Публикувано на 08.05.2018 г.  

№ 16,  

02.05.2018 г. 

Община Лом invest_program_lom@abv.bg 

 

Здравейте, 

в хода на подготовка на проектно предложение по процедура 

BG06RDNP001-7.001 възникна необходимост от провеждане на 

пазарни консултации за определени видове дейности. Въпросът ни е 

следния: Участник който е представил оферта в хода на пазарните 

консултации при подготовката на проектното предложение, има ли 

право при провеждане на обществената поръчка за тази дейност след 

евентуалното сключване на ДБФП да подаде оферта? 

С уважение 

Община Лом 

 

 

 

 

Пазарните консултации в условията за 

кандидатстване са въведени като метод да се 

прецени обосноваността на разходите. Съгласно 

чл. 2 от Закона за обществените поръчки, в 

който са прокламирани принципите му: 

Обществените поръчки се възлагат в 

съответствие с принципите на Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 

и по-специално тези за свободно движение на 

стоки, свобода на установяване и свобода на 

предоставяне на услуги и взаимно признаване, 

както и с произтичащите от тях принципи на: 

1. равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация; 

mailto:invest_program_lom@abv.bg
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2. свободна конкуренция; 

3. пропорционалност; 

4. публичност и прозрачност. 

В насоките за кандидатстване и изпълнение не е 

предвидена забрана, субект, който е представил 

оферта в хода на пазарните консултации при 

подготовката на проектното предложение да не 

може да подаде оферта по бъдещата процедура 

по ЗОП.  

Допустимо е при спазване на изискванията на 

чл. 44 от ЗОП. 

 

 Публикувано на 22.05.2018 г.  

№ 17,  

11.05.2018 г. 

Мария Кожухарова office@nortan.bg 

 

Уважаеми Госпожи и Господа,  

Бих искала да задам следния въпрос и да получа разяснения по него: 

Във връзка с подаване на 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 
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инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014 – 2020 г.“, при попълване на формуляра за 

кандидатстване в ИСУН и след прикачването на изискуемите 

документи, системата дава грешка, като отразява липсата на 

неприложими документи, които не са относими за проекта, например: 

1. "Заповед на кмета, в случай че документите не се подават лично от 

него".  

При положение, че такава заповед е неприложима в конкретния 

случай, както и в останалите случаи на неприложими документи, а 

системата я/ги изисква и не ни дава да продължим до приключване 

подаването на проекта, как да процедираме? 

 

Благодаря предварително! 

 

С уважение: 

Мария Кожухарова 

 

 

 

 

 

 

 

В ИСУН към Документите за информация към 

условията за кандидатстване е прикачено 

Приложение № 13 – Указания за попълване на 

електронен формуляр, където ясно са описани 

стъпките за попълване на формуляра. В раздел 

12. Прикачени електронно подписани 

документи от указанията за попълване на 

формуляра подробно е описано следното: 

„Важно: Следва да имате предвид, че системата 

няма да позволи подаване на проектното 

предложение, в случай че не сте прикачили 

всички документи отбелязани като 

задължителни. За документи, чието прилагане 

към формуляра за кандидатстване зависи от 

спецификата на проектното предложение и не е 

задължително, в раздел 24 от Условия за 

кандидатстване, е описано в кои случаи следва 
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да се приложи съответния документ. На мястото 

на този документ се прикачва подписана от 

кандидата „Декларация за неприложими 

документи“ от раздел 28. Приложения към 

Условията за кандидатстване.“ 

Попълнете приложение № 12 „Декларация за 

неприложими документи“ към Условията за 

кандидатстване, като в декларацията отбележете 

неприложимите документи. В ИСУН прикачете 

декларацията на местата където има 

неприложими документи, както сте посочили 

примерно „Заповед на кмета“.  

 

№ 18,  

11.05.2018 г. 

Христо Тодоров temida_pr@abv.bg 

Във връзка с попълването на формуляр за кандидатстване 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.“, имаме следните въпроси: 
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1. Съгласно Условията за кандидатстване, т. 13.1. Допустими 

дейности „..безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следната 

допустима за подпомагане дейност „Строителство, реконструкция 

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

съоръженията и принадлежностите към тях“.“. Молим, потвърдете 

дали проектното предложение следва да съдържа една единствена 

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

съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите 

към тях“, в която да се опишат строително-монтажните работи по 

всички обекти (улици), включени в проекта, упражняването на 

строителен надзор, упражняването на авторски надзор, изпълнението 

на консултантски услуги по подготовка и управление на проекта. 

2. В случай, че проектът включва, реконструкция и/или рехабилитация 

на улици в няколко населени места, то при попълване на бюджета, 

следва за всеки вид разход да се отбележи за кое населено място и 

колко е предвидената стойност на този разход. По отношение на 

всички консултантски услуги има сключени договори за конкретни 

суми, които не са разпределени по населени места, а са общи за целия 

проект. При това положение ще приеме ли оценителната комисия и в 

последствие УО, условното разделяне на разходите в бюджета на 

консултантски услуги, авторски и строителен надзор, спрямо 

километрите на улиците във всяко населено място. 

3. Следва ли в определението на дейността да се отбележат всички 

1. Въпросът следва да бъде конкретизиран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разходите за отделните населени места е 

необходимо да бъдат обособени на отделни 

позиции при попълване на бюджета в ИСУН. 

Разходите за консултантските услуги, авторския 

и строителния надзор могат да бъдат обособени 

общо за проекта като е необходимо към 

документите, които прикачвате в ИСУН да 

представите и ценова разбивка по населени 

места. 

 

3. В раздел 1. Основни данни от електронния 



 

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 

 

 

32 
 

критерии за подбор, на които проектът отговаря, или оценката ще се 

извършва на база отбелязаното в „Основна информация за проектното 

предложение“, приложение към формуляра за кандидатстване? 

Въпросът ни е породен от обема на символи, в поле „Описание“. 

Екипът на Темида Проджект 

 

формуляр в ИСУН е предвидено поле 

„Наименование на проектното предложение (до 

400 символа)“, в което описвате наименованието 

на проектното предложение, а в поле „Кратко 

описание на проектното предложение (до 2000 

символа)“ е мястото за информацията по 

проекта. Не се описват критериите за подбор. 

 

№ 19,  

16.05.2018 г. 

София Димитрова sof.dimitrova@abv.bg 

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 

 

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 № 

BG06RDNP001-7.006 – 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 
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райони“ от Програма за развитие на селските 

райони 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 

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. 

 

№ 20,  

18.05.2018 г. 

Емил Петров emo_6669@abv.bg 

Във връзка с обявена ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ моля да отговорите на следния 

въпрос: 

В Списъка с общи документи, т. 11.  Се изисква одобрен 

 

 

 

 

 

 

В т. 11 от Раздел 24.1. „Списък с общи 
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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 

(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“.  

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 

документи“ към Условията за кандидатстване е 

предвидена възможност, когато 

инвестиционният проект, изработен във фаза 

„Технически проект“ или „Работен проект“ не е 

одобрен към датата на кандидатстване се 

представя и прикачва в ИСУН входящият номер 

на искането за издаване от съответният орган. 

Обърнете внимание на изискването на т. 2 от 

Раздел 24.2. „Списък с документи, доказващи 

съответствие с критериите за подбор на 

проекти“, че следва да представите част 

„Геодезия (пътна)“ от инвестиционния проект 

във фаза „Технически проект“ или „Работен 

проект“ независимо дали е съгласувана и 

одобрена по реда на ЗУТ. 
 

 Публикувано на 07.06.2018 г.  
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№ 21,  

30.05.2018 г. 

Силвия Александрова sma1@abv.bg 

Уважаеми Дами и Господа, 

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване 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., бихме желали да 

отправим запитване за допълнително разяснение, за следното: 

1. Тъй като към момента на кандидатстване няма да бъде избран 

изпълнител за управление на проекта, а пък във формуляра за 

кандидатстване в ИСУН2020 т. 9 Екип е задължително да въведем 

данни, ще бъде ли коректно да въведем лице от общината 

/координатор/, което ще следи изпълнението на дейностите, които ще 

изпълняват избраните изпълнители за дейността управление на 

проекта? 

2. Съгласно Приложение 13 – Указания за попълване на формуляр за 

кандидатстване …. , т. 1 „Основни данни“ за Местонахождение 

(Място на изпълнение на проекта) е описано, че следва да се попълнят 

информация на ниво „Населено място“. Тъй като инвестицията ни ще 

бъде в три населени места във формуляра въведохме и трите населени 

места. При попълването на т. 5. Бюджет (в лева) – разходи от ниво 3 

също ни ги раздела на населени места. Въпросът ни е всички заложени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вижте отговор на въпрос № 12 от 16 април 

2018 г. 

 

 

 

 

 

2. Вижте отговор по т. 2 от въпрос № 18 от 11 

май 2018 г. 
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разходи /СМР, подготовка на проект, управление на проект, 

строителен надзор, авторски надзор и проектантски/ ли трябва да 

бъдат заложени в зависимост от населеното място?  

3. Възнамеряваме да кандидатстваме за реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в три населени места. Във формуляра 

за кандидатстване в ИСУН2020 т. 7. План за изпълнение/Дейности по 

проекта ще бъде ли коректно попълнено, ако опишем една дейност 

която обхваща СМР-то на трите населени места или трябва всяко 

населено място да го опишем като отделна дейност? 

С уважение, Александрова 

 

 

 

 

 

3. Да, може да се опише в една дейност с 

описание на населените места, съобразно 

стартирането и времето за изпълнение на 

дейностите. 

 

№ 22,  

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 

 

 

 

 

 

Съгласно чл. 86 от Закона за държавния 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 
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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. 

Предварително Ви благодарим!Снежина Табакова - главен експерт 

"Планиране и проекти" 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 23,  

05.06.2018 г. 

Петя Александрова pma13@abv.bg 

Здравейте, 

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване 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., бихме желали да 

отправим запитване за допълнително разяснение, за следното: 
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Във формуляра за кандидатстване в ИСУН2020 т. 7. План за 

изпълнение /Дейности по проекта възнамеряваме да опишем 

дейностите по проекта, а именно СМР, Авторски надзор, Строителен 

надзор и Консултантски услуги за управление на проекта. 

Необходимо ли е да опишем и предварителните дейности 

/Консултантски услуги за подготовка на проект и Проектантски 

услуги за подготовка на технически инвестиционен проект/. Ако е 

необходимо да се описват, като задължителни полета за попълване са 

Месец за стартиране на дейността и Продължителност на дейността 

(месеци). Предвид, че тези дейности са предварителни как ще бъде 

коректно да се попълнят тези полета. 

Предварително благодаря за отговора! 

С уважение, Александрова 

 

Във формуляра за кандидатстване в ИСУН2020 

т. 7. План за изпълнение /Дейности по проекта 

не се попълват вече изпълнените/извършени 

дейности, каквито сте посочили във въпроса си 

Консултантски услуги за подготовка на проект и 

Проектантски услуги за подготовка на 

технически инвестиционен проект. 

В План за изпълнение /Дейности по проекта от 

формуляра за кандидатстване се попълват 

дейностите, които планират предстои и да бъдат 

изпълнени. 

 Публикувано на 15.06.2018 г.  

№ 24,  

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

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 № 22 от 1 юни 2018 

г. 

 

 Публикувано на 25.06.2018 г.  

№ 25,  

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 
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РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
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дейностите, включени в проектите, трябва да бъдат съгласувани с 

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. 

 

№ 26,  

18.06.2018 г. 

Община Сливница elena.zaneva@slivnitsa.bg 

Уважаеми госпожи и господа, 

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване 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., бихме желали да 

отправим запитване за допълнително разяснение, за следното:  
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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. 

Във връзка с разходите по т. 1, буква "а", следва ли да се изискат 

оферти за всеки вид дейност или единствено за тези, които не са част 

от Приложение № 4 "СПИСЪК С НАИМЕНОВАНИЯТА НА 

АКТИВИТЕ, ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СА 

ОПРЕДЕЛЕНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ"? Запитването към 

оферентите следва ли да е направено по подробна количествена 

сметка или да е по окрупнени показатели?" 

С уважение, 

Елена Занева 

 

Оферти се представят само за разходи, които не 

са включени в Приложение № 4. 

Офертите следва да са подробни и да 

съответстват на количествената сметка, заверена 

от правоспособно лице. 

№ 27,  

18.06.2018 г. 

КОНСУЛТ-ДНМ" ЕООД consult_dnm@abv.bg 

Добър ден! 

Във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7 .001имаме 

следният въпрос: 

Забелязахме, че има разминаване между разпоредбите на Наредба № 

12 от 25.07.2017г. и Условията за кандидатстване и приложенията към 

тях. В Приложени № 6 от Наредбата в т. 5 е посочено, че трябва да се 

представи финансов анализ, докато в Приложение № 3 от документите 

за попълване не е посочено изготвянето на финансов анализ.  

 

 

 

 

По процедура № BG06RDNP001-7.001- Улици 

не се изисква финансов анализ. В чл. 61, 

параграф 7, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 

1303/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета не се изисква финансов анализ при 
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Необходимо ли е да бъде изготвен и представен финансов анализ 

(Анализ разходи-ползи) към момента на кандидатстване в ИСУН, след 

като Регламент 1303/2013 година предвижда задължителен такъв 

анализ. Освен това, отговорите на въпросите от 2016г. също 

категорично посочват задължителността на изготвянето на такъв 

анализ. 

"КОНСУЛТ-ДНМ" ЕООД  

 

операции, за които общия размер на 

допустимите разходи не надвишава 1 000 000 

евро.  

Наредба № 12 от 2016 г. и отговорите по 

проведения прием съгласно наредбата не са 

приложими към настоящата процедура. 

 

 


