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1. Здравейте!

№1
05.04.2021

Съгласно т. 24.1. Общи документи, които се подават при
кандидатстване
от
публикуваните
Условията
за
кандидатстване по процедурата, кандидатът следва да
представи Декларация от кмета на общината, че дейностите,
включени в проекта, съответстват на приоритетите на
общинския план за развитие на съответната община.
Плановете за развитие на общините обхващат периода от
2015 г. до 2020 г. В момента тече процес по разработване и
приемане на нови за периода 2021-2027 г. и поради тази
причина няколко от кметовете отказват да подпишат
декларация с такъв текст.
Във връзка с това моля за разяснение как следва да се
процедира в тези няколко случая – става въпрос за не повече
от 6 общини. Всички останали са подписали декларацията с
текст, отговарящ на изискванията на Условията за
кандидатстване.

1. Изисканият документ в т. 24.1 от Условията за
кандидатстване, е във връзка с разпоредбите на параграф 3 на
чл. 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, където е
разписано, че съответните операции се изпълняват в
съответствие с плановете за развитие на общините и селата в
селските райони. Духът на този член е, че ЕК не би искала да
финансира широколентов достъп, когато планът за развитие на
селото върви в друга посока. В тази връзка следва да се
гарантира, че инвестицията не противоречи на концепцията за
развитие на общината, като това не означава, че инвестицията в
широколентов достъп трябва да фигурира в плана за развитие на
общината.
За изпълнение на изискванията на т. 24.1 от Условията за
кандидатстване ще се зачитат и Декларация или друг документ
издаден от кмета на съответната община, от който да става ясно,
че предвидените дейности за инвестиции в широколентов
достъп съответстват и/или не противоречат на общинския план
за развитие.
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